
Zarządzenie Nr 150/2016 
Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 02 grudnia 2016 r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  zmiany 
uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 128/XVII/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie 

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w 
Kroczycach 

 
 
 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały nr 269/XLIII/2010 Rady 
Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3            
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
 

z a r z ą  d z a m 
 

§ 1. 
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Kroczyce. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Kroczyce nr 128/XVII/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikami tj. Schematem 
organizacyjnym oraz Wykazem komórek organizacyjnych.  

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu w/w Uchwały.  
 
 

§ 2. 
Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od 05 grudnia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.  
 

§ 3. 
1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, który stanowi załącznik do Zarządzenia.  
2. Wypełnienie formularza dotyczące konsultacji można składać od 5 grudnia do 12 grudnia 

2016 r. w kancelarii Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29 lub na adres 
e-miał kroczyce@kroczyce.pl . 

 
§ 4. 

Projekt uchwały i wzór formularza zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.  
 

§ 5. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Kroczyce 
   inż. Stefan Pantak 
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