
Zarządzenie Nr 253/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 2 maja 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu                                                       

„ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Sieroszewice na lata 2017-2023” 

 

Na podstawie art. 5a ust.1, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)  oraz  uchwały Nr XL/275/2014 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                

z mieszkańcami Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 5336) zarządzam:   

 

§1.1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt                               

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Sieroszewice na lata 2017-2023”. 

2. Celem  konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców Gminy Sieroszewice  opinii, 

ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu , o którym mowa w ust.1. 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji określa  się w dniach od 4 maja do 19 maja 2017 r. 

4. Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem teren Gminy Sieroszewice.  

  

§2.  Konsultacje społeczne prowadzone będą, 

1) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej:  

a) drogą elektroniczną na adres mailowy: gopssieroszewice@osw.pl   

b)  drogą korespondencyjną lub bezpośrednio na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 

Ostrowska  93, 63-405 Sieroszewice. 

2) poprzez formularz do pobrania  na stronie www.bip.sieroszewice.pl , według załącznika nr 1 do 

zarządzenia. 

 

§3. Projekt   „Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Sieroszewice na lata 2017-

2023” będzie dostępny   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sieroszewice.pl oraz                

w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ul. 

Ostrowska  93. 

 

§4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni 

od daty ich zakończenia w Biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Sieroszewice . 

 

§5. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę 

organizacyjno-techniczną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. 

 

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sieroszewicach. 

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Uzasadnienie do  

Zarządzenia Nr 253/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 2 maja 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu                                                       

„ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  Sieroszewice na lata 2017-2023” 

 

Na podstawie art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.  z 2016 r. 

poz. 930 z późn. zm.)  Gmina opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych w zakresie 

polityki społecznej. Strategia zawiera   w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian 

w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków 

niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji 

działań.  Przygotowany projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie  

Sieroszewice na lata 2017-2023” jest ważnym strategicznym dokumentem dla Gminy. W związku                

z powyższym Wójt Gminy Sieroszewice  zarządza otwarte konsultacje społeczne dotyczące treści 

projektu. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone  zgodnie z uchwałą  Nr  XL/275/2014 Rady 

Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji    

z mieszkańcami Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 5336). 

 


