
Raport z przebiegu konsultacji społecznych ,,Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028” 

przeprowadzonych w dniach 3-16 grudnia 2020r. 

 

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz. 

U z 2020 r. poz.1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028” 

została opracowana przez eksperta zewnętrznego, przy stałym aktywnym uczestnictwie 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie. 

Strategia określa główne cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko 

definiowanej polityki społecznej, które Gmina Jonkowo realizuje w celu rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Wójt Gminy Jonkowo, Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. na podstawie                 

§ 5 ust. 1 i § 7 załącznika do uchwały Nr LIII/329/2014 Rady Gminy Jonkowo z dnia                       

26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Jonkowo (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2682) ogłosił konsultacje społeczne o 

zasięgu gminnym, których celem było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców 

gminy Jonkowo do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Jonkowo na lata 2021- 2028. Ustalono termin konsultacji od dnia 3.12.2020 r. do dnia 

16.12.2020 r.  

Dokument w wersji elektronicznej dostępny był na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Jonkowo oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a informacje o 

przystąpieniu do konsultacji zostały wysłane drogą e-mailową do Stowarzyszeń (na podstawie 

wykazu ze strony UG Jonkowo), placówek oświatowych na terenie gminy Jonkowo, Rady 

Gminy oraz innych kluczowych instytucji. 

Opinie i wnioski do projektu Strategii można było składać drogą elektroniczną, pocztową lub 

osobiście w siedzibie GOPS Jonkowo. 

Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jonkowie. 

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach                          

3 -16 grudnia 2020 r.  nie wpłynęły wnioski w sprawie wyrażenia opinii lub uwag do 

projektu Strategii. 

 

Na tym konsultacje zakończono. 

Jonkowo, dnia 17 grudnia 2020r.  
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