
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.368.2014
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu"Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014 - 2020"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 
poz.645 i poz.1318) oraz § 2 ust.1 i § 8 uchwały Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 
23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice, 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 24 lutego do 7 marca 2014r. konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014 - 2020, stanowiącej załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców 
Gminy Zdzieszowice dotyczących zakresu merytorycznego projektu. 

2.  Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie Strategii, poprzez 
wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Projekt dokumentu o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji, zostaną umieszczone w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice: www.zdzieszowice .pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.bip.zdzieszowice.pl w zakładce ogłoszenia - konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: www.ops.zdzieszowice.biz w zakładce 
„Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020.Wersję 
papierową dokumentów można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ul. 
Piastów 20.

§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, zamieszczone będzie na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice: www.zdzieszowice.pl , 
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zdzieszowice.pl w zakładce ogłoszenia - konsultacje społeczne oraz 
na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach; 
www.ops.zdzieszowice.biz w zakładce „Projekt Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy 
Zdzieszowice na lata 2014 - 2020” na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach i Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz rozplakatowane zostanie na terenie Gminy Zdzieszowice. 

§ 4. Wypełnione formularze, można składać do dnia 7 marca 2014r.,pisemnie , za pomocą telefaksu - na numer 
77/4726612, pocztą elektroniczną na adres: ops@zdzieszowice.pl w formie elektronicznej lub korespondencyjnie 
na adresy podane w § ust. 3 zarządzenia. 

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 
w terminie do dnia 11 marca 2014r. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zdzieszowicach. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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