
Zarządzenie  Nr  22/2009

Starosty Nowodworskiego

z dnia 16 lipca 2009 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Nowodworskiego w sprawie 
aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2009 – 2015.

             

Na podstawie art. 3 ust. 4  Uchwały Nr XXVI/236/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 
26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam procedury przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Nowodworskiego w sprawie 
aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na 
lata 2009 – 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2009

Starosty Nowodworskiego
z dnia 16 lipca 2009 r.

PROCEDURY
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI 

POWIATU NOWODWORSKIEGO 
W SPRAWIE AKTUALIZACJI POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2009 – 2015

Określa się procedury przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Nowodworskiego w 
sprawie aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2009 – 2015:

§ 1

1.Przedmiotem konsultacji jest aktualizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015 opracowanej w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców powiatu.
2.Aktualizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego 
na lata 2009 – 2015 jest dokumentem, w którym zawarte są różne aspekty życia, opisuje indywidualne 
potrzeby społeczne Powiatu Nowodworskiego.
3.Przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niezbędne do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na 
temat zasadności ustaleń zawartych w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2

1.Konsultacja aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2009 – 2015 skierowana jest do wszystkich mieszkańców Powiatu 
Nowodworskiego.
2.Konsultacje mają zasięg terytorium Powiatu Nowodworskiego.
3.Czas trwania konsultacji określa się:
•rozpoczęcie -  17 lipca 2009 r.
•zakończenie – 17 sierpnia 2009 r.

§ 3

1.Konsultacja aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu 
nowodworskiego na lata 2009 – 2015 odbywać się będzie w następujący sposób:
•publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
•publikacja na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim
•zamieszczenie publikacji w prasie lokalnej
•postawienie skrzynki na wnioski w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Gdańskim
2. Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.



§ 4

1.Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Gdańskim poddaje analizie i przedkłada Staroście Nowodworskiemu ciągu 30 dni od dnia 
zakończenia konsultacji.
2.W celu sporządzenia analizy, o której mowa w pkt. 2 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zwołuje Zespół tworzący przedmiotowy dokument w składzie 
wynikającym z Zarządzenia Nr 8/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Gdańskim z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu aktualizującego powiatową 
strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 - 2015.
3.Podsumowanie wyników konsultacji będzie miało znaczący wpływ na ostateczne zapisy zawarte w 
aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na 
lata 2009 – 2015.
4.Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Starostwa Nowodworskiego, stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim.
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