
                                                                                   Załącznik do
Uchwały Nr 163/2015                         
Zarządu Powiatu
w Gryfinie
z dnia 30.12.2015 r. 

ZARZĄD  POWIATU  W  GRYFINIE  OGŁASZA  PRZEPROWADZENIE
KONSULTACJI  W  SPRAWIE  PROJEKTU  „STRATEGII  ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE GRYFIŃSKIM NA LATA 2016-2022”
I.     Cel konsultacji: uzyskanie opinii oraz uwag  na temat projektu „Strategii rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie gryfińskim”
II.     Przedmiot  konsultacji:  projekt  "„Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych
w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022”

III.   Termin konsultacji: od 30.12.2015 r. do 17.01.2016r.

IV.  Forma  konsultacji:  konsultacje  w  formie  pisemnej  prowadzone  poprzez  składanie

wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze należy składać osobiście w Sekretariacie PCPR w Gryfinie ul. Łużycka 91 lub

nadsyłać  pocztą  na  powyższy  adres,  lub  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres:

pcpr.gryfino@gryfino.powiat.pl  do 17 stycznia 2016 r. włącznie. O zachowaniu terminu

decyduje  data  wpływu  uwag  do  urzędu.  Uwagi  nadesłane  po  terminie  mogą  zostać

nieuwzględnione.

V.     Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji:  uwagi  do projektu dokumentu

mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,

w  szczególności  prowadzące  działalność  na  terenie  powiatu  gryfińskiego,  jednostki

samorządów terytorialnych ,  jednostki  organizacyjne pomocy społecznej  i  systemu pieczy

zastępczej oraz wszystkie zainteresowane osoby.

VI.   W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą

m. in. liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Powyższa informacja oraz wyniki

konsultacji  zawierające  zestawienie  zgłoszonych  opinii  i  uwag  z  podaniem  uzasadnienia

w  przypadku  ich  nieuwzględnienia,  zamieszczane  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

oraz  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w   Gryfinie,   nie  później  niż

w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

VII.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział

w konsultacjach.

 VIII.  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

mailto:pcpr.gryfino@gryfino.powiat.pl


FORMULARZ DO KONSULTACJI

 Wskazanie projektu dokumentu, który jest konsultowany:

„Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych   w  powiecie
gryfińskim na lata 2016 - 2022”. 

 

 
I. Wskazanie  dotychczasowego  zapisu  w  strategii,  który  wymaga

zmiany (należy wpisać dosłowne brzmienie przepisu)

2

1.

2.

3.

 

 

II. Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego zapisu

(w  przypadku  propozycji  dodania  do  projektu  nowego  zapisu,  w  polu  2
wpisać należy NOWY PRZEPIS)

1.

2.

3.

3
  

 

 III. Uzasadnienie proponowanych zmian.


