
Zarządzenie Nr 64/2021 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 17 sierpnia 2021 

w sprawie konsultacji projektu uchwały „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie Gminy Lichnowy na lata 2021-2027” 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr XLVII/451/10 Rady Gminy Lichnowy                      

z 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                    

w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, zarządzam, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się:  

1. Treść ogłoszenia dotyczącego szczegółowych warunków konsultacji projektu „Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lichnowy na lata                  

2021-2027”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;  

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej                         

w Lichnowach  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY LICHNOWY 

/-/ Jan Michalski 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2021 

 Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 17.08.2021 roku  

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy o przeprowadzeniu konsultacji projektu 

 „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lichnowy  

na lata 2021-2027” 

1. Cel i przedmiot konsultacji: 

Poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu „Gminna Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie Gminy Lichnowy na lata 2021-2027”.  

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  

1) Rozpoczęcie konsultacji: 20.08.2021 r.  

2) Zakończenie konsultacji: 03.09.2021 r.  

3) Termin składania opinii lub uwag: od 20.08.2021 r., godz. 7:30 do 03.09.2021 r., godz. 15:30 

– forma pisemna pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. 

3. Forma konsultacji: 

1) Przyjmowanie opinii i uwag w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lichnowach, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2) Opinie lub uwagi można zgłaszać w terminie określonym w pkt. 2 ppkt 3 wyłącznie na 

określonym formularzu, w formie:  

a) papierowej na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach, ul. Tczewska 6, 

82-224 Lichnowy w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – piątek: 7:30-15:30). 

b) elektronicznej na adres: gops@lichnowy.pl lub  a.tanska@gops-lichnowy.pl 

3) Uczestnicy konsultacji, składający opinie lub uwagi osobiście w siedzibie Ośrodka, drogą 

pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną 

opinią lub uwagą swojego imienia, nazwiska, w przypadku opinii grupowej – określenie 

reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.  

4) O terminie decyduje data wpływu opinii lub uwagi na adres Ośrodka lub pocztę elektroniczną.  

5) Opinie lub uwagi złożone po terminie wyznaczonym w pkt 2 ppkt 3 i pkt 3 ppkt 2 oraz na 

niewłaściwym formularzu nie będą brane pod uwagę.  

4. Zasięg terytorialny konsultacji:  

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców 

Gminy Lichnowy i inne podmioty ze sfery pożytku publicznego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, 

osoby prawne i fizyczne.  



5. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu: „Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lichnowy na lata 2021-2027” 

znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lichnowach: http://www.bip.gops.lichnowy.pl  

6. Informacje dodatkowe:  

1) Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lichnowach, a osobami odpowiedzialnymi są Pani Urszula Symonowicz – Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach oraz Pani Anna Tańska – pracownik 

socjalny GOPS Lichnowy 

2) Forma papierowa projektu „Gminna Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Gminy Lichnowy na lata 2021-2027 dostępna jest również w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach pok. nr 2.  

3) Złożone formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracowników 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji, którzy następnie przekazują propozycję 

stanowiska w przedmiotowej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lichnowy.  

4) Wyniki konsultacji w formie protokołu zawierającego zestawienie zgłoszonych opinii lub 

uwag zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Lichnowy, nie później niż w 

ciągu 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Wójta Gminy Lichnowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 

 Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 17.08.2021 roku  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII LUB UWAGI 

w ramach konsultacji „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Gminy Lichnowy na lata 2021-2027” 

1. Nazwa, adres, telefon, e-mail podmiotu wnoszącego opinię lub uwagę: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Opnie/uwagi/propozycje zmian zapisów do projektu uchwały: 

Lp. Zapis w projekcie  Proponowane zmiany Uzasadnienie podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)  

 

 

Lichnowy, dnia.................................  

…………….........................................  

(czytelny podpis upoważnionego 

przedstawiciela podmiotu do złożenia opinii 

lub uwagi)  

 


