
Zarządzenie Nr 20/2020

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 –

2022

Na podstawie art. 5 a ust. 1 i ust. 2 oraz art.  30 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 176

pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z póżn. zm.) w związku z Uchwała NR XLVII/284/2018 Rady

Gminy  Wielgie  z  dnia  28  czerwca  2018  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzam  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  o  zasięgu  ogólnogminnym  

z  mieszkańcami  Gminy  Wielgie  w  obszarze  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy

zastępczej. 

2. Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  uchwały  Rady  Gminy  Wielgie  w  sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 –

2022,  zwanego  dalej  Programem,  stanowiący  załącznik  nr  1  do  niniejszego

zarządzenia.

3. Celem   konsultacji   społecznych  jest  zebranie  opinii,  propozycji  i  uwag  od

zainteresowanych osób z terenu Gminy Wielgie. 

4. Koszt przeprowadzenia konsultacji ponosi gmina.

§ 2.

Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 28 kwietnia 2020 roku; 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 07 maja 2020 roku;



3) obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: Gmina Wielgie.

§ 3.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania opinii, propozycji

i  uwag mieszkańców,  z  wykorzystaniem formularza  konsultacyjnego  stanowiącego

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) udostępnienie  projektu  uchwały  wraz  z  załącznikiem  Programu  w  siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem wraz z formularzem ankiety

(pokój  pracowników  socjalnych),  zamieszczenie  projektu  Programu  na  stronie

internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgie oraz na stronie

internetowej  i  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Wielgiem.

3. Wypełniony formularz konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1  należy dostarczyć  

w  terminie  określonym  w  §  2.  Formularz  można  składać  w  Gminnym  Ośrodku

Pomocy  Społecznej  w  Wielgiem  ul.  Starowiejska  8  (wyznaczona  w  tym  celu

skrzynka),  lub  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres:  gopswielgie@pro.onet.pl  (w

tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania

Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022”) lub drogą korespondencyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie. 

4. Opinie,  propozycje  i  uwagi,  które  wpłyną  po  dniu  07  maja  2020  r.  nie  zostaną

rozpatrzone.

5. Złożone  propozycje  zmian  do  projektu  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny

w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022 zostaną przeanalizowane oraz przygotowane

zostaną ewentualne poprawki do projektu.

6. Po przeprowadzeniu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera informacje:

1) Datę przeprowadzenia konsultacji.

2) Liczbę  mieszkańców, którzy uczestniczyli  w konsultacjach  (złożyli  wypełniony

formularz konsultacji).

3) Zestawienie zgłoszonych opinii, propozycji i uwag oraz stwierdzenie ich przyjęcia

lub odrzucenia.

4) Podpis Wójta lub Kierownika GOPS.



Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących mieszkańców.

Protokół podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie BIP Gminy Wielgie, stronie

internetowej  Urzędu  Gminy  Wielgie  oraz  na  stronie  BIP  GOPS  Wielgie  stronie

internetowej GOPS Wielgie.

§ 4.

Do  przeprowadzenia  konsultacji  wyznacza  się  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w

Wielgiem.  Osobę  odpowiedzialną  za  ich  przeprowadzenie  wyznacza  się  Magdalenę

Rumianowską.

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wielgiem.

§ 6. 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie

Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Wielgie,  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  GOPS

Wielgie  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Wielgie  i  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Wielgiem. 

Wójt Gminy Wielgie 

Tadeusz Wiewiórski


