
1.  
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 49.2021  

Wójta Gminy Koniusza  
z dnia 13.09.2021  

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / PROPOZYCJI  

do projektu dokumentu pn" Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów  

Społecznych w Koniuszy na lata 2021-2027  

Nazwa osoby / podmiotu zgłaszającego uwagi / propozycje:  

Imię i nazwisko                                             

Instytucja                                                  

E-mail                                                       

Tel.                                                        

Zgłoszone uwagi / propozycje:  

 

Lp.  Wskazanie w projekcie  Proponowane rozwiązanie  
Uzasadnienie  

proponowanej zmiany  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ZARZĄDZENIE Nr 49.2021  

WÓJTA GMINY KONIUSZA  

z dnia 13.09.2021 r.  

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.  

"Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Koniuszy na lata 2021-2027".  

Na podstawie art. 16 b ust. 1, art. 17 ust. l pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.), art 5a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  

Dz.U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:  

§ l. 1. Postanawiam ogłosić przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Koniusza.  

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest dokument pn." Gminna Strategia Rozwiązywania  

Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na lata 2021-2027.'  

3. Wskazuję, jako formę konsultacji społecznych, zbieranie uwag z wykorzystaniem  

formularza ankietowego (formularze drukowane pobrane ze strony internetowej  

www.koniusza.pl/dla-mieszkańca-gops/ lub uzyskane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy.  

4. Konsultacje odbędą się w terminie od 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r.  

5. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  

1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy oraz       

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 2. I. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców Gminy Koniusza mogą złożyć swoje uwagi  

i propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji na formularzu, którego wzór  

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Formularze zawierające uwagi należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koniuszy.  

 
2. Formularz zgłaszania uwag i propozycji zostanie udostępniony na stronie 

www.koniusza.pl lub można go uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
§ 3. I. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest  

Jolanta Cieśla kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy.  

 2. Realizację działań związanych z udostępnieniem osobom zainteresowanym formularza oraz  

kompletowaniem składanych uwag powierzam Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koniuszy.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Koniuszy.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

 
 

http://www.koniusza.pl/dla-mieszkańca-gops/.pl
http://www.koniusza.pl/


2.  

Załącznik nr I  
do Zarządzenia Nr 49.2021  

Wójta Gminy Koniusza  
z dnia 13.09.2021 r.  

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.  

"Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Koniuszy na lata 2021-2027"  

1. Przedmiot konsultacji:  

Na podstawie Zarządzenia nr 49.2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13.09.2021 r.  

roku zapraszam do konsultacji społecznych projektu dokumentu" Gminna Strategia  

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Koniuszy na lata 2021-2027".  

2. Termin konsultacji:  

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r.  

3. Forma konsultacji:  

Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/propozycji, udostępnionym na stronie  

internetowej lub uzyskanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy.  

4. Stanowisko merytoryczne:  

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Jolanta 
Cieśla - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy.  

 


