
Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany warunków i trybu 

przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie 

uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice. 

 

Burmistrz Siechnic zaprasza mieszkańców Gminy Siechnice do konsultacji społecznych w celu 

poznania opinii w sprawie zmiany warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, 

artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice. 

Prawo udziału w konsultacjach mają pełnoletni mieszkańcy Gminy Siechnice. 

 

Termin zakończenia konsultacji: 13.03.2020 r. 

 

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania opinii, uwag, wniosków do projektu zmian 

warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie 

uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice w postaci papierowej i elektronicznej, z 

wykorzystaniem „Formularza zgłaszania opinii/uwag/wniosków”. Formularz udostępniony 

zostanie do pobrania na stronie internetowej Gminy - www.siechnice.gmina.pl. Wypełniony 

formularz należy przesłać na adres mailowy: we@umsiechnice.pl do 13 marca 2020 r.  

Formularz będzie dostępny ponadto w wersji papierowej w Szkole Podstawowej nr 1 

w Siechnicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach, Publicznej Szkole Podstawowej                        

w Świętej Katarzynie, Szkole Podstawowej w Radwanicach, Szkole Podstawowej w Żernikach 

Wrocławskich oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4 A. 

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w miejscu ich pobrania                                   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r. 

 

Konsultacje przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu społecznego: 

1. Umieszczenie informacji serwisie informacyjnym Gminy Siechnice, 

2. umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach, 

3. wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian warunków i trybu przyznawania 

stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom   

w Gminie Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej nr 2 

w Siechnicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie, Szkole 

Podstawowej w Radwanicach, Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Wydziale 

Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4 A, 

4. zebrania adresowanego do mieszkańców Gminy Siechnice w dniu 11 marca o godzinie 

17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.  

 

Opinie, wnioski i uwagi do zmian warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, 

artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice                              

po zakończeniu terminu konsultacji nie będą brane pod uwagę.  

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Siechnice, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Siechnicach.  

 

Wyniki konsultacji w sprawie zmian warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, 

artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice mają 

charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.  

.                                                                                                                                       

 


