
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

i Zdrowia

Starostwo Powiatowe

w Tarnowskich Górach

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia minimalnej wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: 16-18 marca 2022 roku

Forma konsultacji: zgłaszanie opinii na piśmie

Nazwa organizacji wnoszącej opinię:.......................................................................................................

Adres:.......................................................................................................................................................

Nr KRS lub nr ewidencyjny:......................................................................................................................

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:.................................................................................................

........................................   dnia.......................
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię, 

uprawnionej statutowo do reprezentowania 

organizacji pozarządowej 

lub upoważnionej w tym celu

Uwaga!
Formularz zgłoszenia opinii należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

ul. Karłuszowiec 5.

kierownik
Biura Bezpieczeństwa Hublicznego i Zdrow.a

Magdalena
Stantedfy/Torbus

kiewicz



Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, dnia 15 marca 2022 roku

OGŁOSZENIE

1. Przeprowadza się w dniach 16-18 marca 2022 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia 

minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne 

domy dziecka.

2. Konsultacje przeprowadza się poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały na okres 3 dni kalendarzowych na stronie internetowej Powiatu 

Tarnogórskiego (www.powiat, tarnogorski. pl) w zakładce: „Konsultacje społeczne”,

2) udostępnienie wersji papierowej w Biurze Rady Powiatu, ul. Karłuszowiec 5, p. 212b.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji muszą być przedstawione pisemnie przez 

przedstawiciela podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego oraz złożone w Kancelarii 

Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, w terminie do 18 marca 

2022 roku. Formularz zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zobowiązuje się Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia do opublikowania wyników 

konsultacji w formie protokołu na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego w zakładce: „Konsultacje 

społeczne” w terminie do dnia 21 marca 2022 roku.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego 

i Zdrowia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach (http://www. tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych".
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KIEROWNIK
Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia 
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Magdalena ^Stankiewicz


