
Zarządzenie Nr 341/18 

Wójta Gminy Szumowo 
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy centrum
kultury, sportu i rekreacji w Szumowie

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz §3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 
XXV/163/17 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego poz. 1767) zarządza się, co następuje:

§ I-

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szumowo 

dotyczące koncepcji budowy centrum kultury, sportu i rekreacji w Szumowie przy Gminnym 
Ośrodku Kultury.

2. Koncepcja w formie graficznej dostępna jest na stronie internetowej Gminy Szumowo, w 

Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Gminy 

Szumowo, pokój nr 2.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców gminy na temat planowanej inwestycji oraz 

wypracowanie rozwiązań najbardziej oczekiwanych przez społeczeństwo.

§ 2 .
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 12 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

§ 3 .

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej gpi@szumowo.pl (nie jest wymagany 

podpis elektroniczny);

2) poprzez pisemne lub osobiste osobiste zgłaszanie uwag do Urzędu Gminy Szumowo, 
pokój nr 2.

§ 4 .

Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5 .
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Gminy Szumowo.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mailto:gpi@szumowo.pl


Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 341/18 

Wójta Gminy Szumowo 

z dnia 9 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Szumowo 

ogłasza konsultacje

Ogłasza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szumowo dotyczące koncepcji budowy 
centrum kultury, sportu i rekreacji w Szumowie.

1. Przedmiot konsultacji -  koncepcja budowy centrum kultury, sportu i rekreacji w 

Szumowie (tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury).

2. Termin konsultacji - od 12 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r.
3. Forma konsultacji -  przyjmowanie uwag lub wniosków w Urzędzie Gminy Szumowo 

pokój nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres: gpi@szumowo.pl.
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego -  

www.szumowo.pl (BIP -  konsultacje społeczne).

5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji -  Referat 

Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Szumowo.

WÓJT
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