
Zarządzenie nr PM-3873/21 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 30 MARCA 2021 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru propozycji nowych opłat za pobyt 
dziecka w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Miasta Gliwice 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyboru propozycji nowych opłat 
za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Gliwicach.  

§ 2. Przyjąć tryb przeprowadzenia konsultacji zgodnie z Regulaminem konsultacji 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcy prezydenta miasta 
właściwemu do spraw zdrowia i spraw społecznych. 

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

           Aleksandra Wysocka  

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 



Załącznik do zarządzenia nr PM-3873/21 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30.03.21R. 

 
 

Regulamin konsultacji społecznych  
dotyczących wyboru propozycji nowych opłat  

za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Gliwicach 

 
§ 1. Zasady ogólne. 

1. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy miasta Gliwice. 

2. Konsultacje odbędą się od dnia 6 kwietnia 2021 r. od godziny 0.00 do dnia 
21 kwietnia 2021 r. do godziny 23.59. 

§ 2. Działania informacyjne. 

1. Informacje o konsultacjach wraz z przedstawieniem dwóch propozycji opłat 
za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich zostaną przedstawione mieszkańcom 
w ramach kampanii informacyjnej obejmującej: 

1) ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

2) co najmniej dwukrotną publikację w Miejskim Serwisie Informacyjnym- 
Gliwice. 

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji. 

1. Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem ankiety internetowej 
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: 
www.gliwice.eu 

2. Wypełnienie ankiety odbywa się poprzez formularz internetowy, w którym należy 
zaznaczyć, która z przedstawionych propozycji nowych opłat za pobyt dziecka 
w Żłobkach Miejskich powinna obowiązywać w Gliwicach. 

3. Po wypełnieniu ankiety głosujący otrzyma na podany adres e-mail link 
do potwierdzenia.  

§ 4. Wyniki konsultacji. 

Wyniki konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym-
Gliwice. 

 

 

          Aleksandra Wysocka  

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  
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