
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 

WÓJTA GMINY JONKOWO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028  

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.),  § 5 ust. 1 i § 7 załącznika do uchwały Nr LIII/329/2014 

Rady Gminy Jonkowo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Jonkowo (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2682) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których  przedmiotem jest projekt  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Jonkowo do 

projektu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028 .  

 

§ 2. 

 

1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Jonkowo. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 3 grudnia 2020r. do 16 grudnia 2020r. w 

formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem 

konsultacji.  

3. Wzór formularza zgłaszania opinii lub złożenia uwag stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

4. Materiały będące przedmiotem konsultacji społecznych będą dostępne na stronie internetowej 

Gminy Jonkowo  www.bip.jonkowo.pl w zakładce:  konsultacje społeczne oraz na stronie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie www.jonkowo.naszops.pl/bip w zakładce: konsultacje 

społeczne. 

 

 

§ 3. 

Wypełnione formularze należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: gops@jonkowo.pl  lub  

pocztą tradycyjną na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 11,                     

11-042 Jonkowo z dopiskiem „dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Jonkowo  na lata 2021- 2028” lub złożyć osobiście w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie w terminie do 16 grudnia 2020r. do godz. 15.00. 

 

§ 4. 

 Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jonkowie. 

 

§ 5. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
(podpis - Wójt Wojciech Giecko) 
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