
UCHWAŁA NR 532/2014 

ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 18 września 2014 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Strategia 

Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2024” 

 

Na podstawie artykułu 3a ust. 1, art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 

XXXVI/268/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5 czerwca 2014 r.  

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 2351), uchwala się co 

następuje: 

 

§1. 

1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Nowodworskiego konsultacje społeczne  

w sprawie projektu dokumentu strategicznego pt. Strategia Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2014 – 2024”. 

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 19 września do 10 

października  2014 r. 

 

§2. 

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie stanowiska mieszkańców oraz 

przedstawicieli różnych środowisk Powiatu Nowodworskiego w sprawie, o której mowa w 

§1. 

 

§3. 

1. Konsultacje będą przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVI/268/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie 

określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 2351). Powiadomienie 

społeczności lokalnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w w/w zakresie 

nastąpi poprzez: 

1) umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,  

2) wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

3. Opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały kierowane będą w formie pisemnej za pośrednictwem: 



1) poczty elektronicznej na starostwo@nowydworgdanski.pl lub 

powiat@nowydworgdanski.pl , 

2) poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  

3) faksem na numer:  55 247 36 70. 

4. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Starostwo  

Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-

100 Nowy Dwór Gdański, osobą do kontaktu jest Karolina Iwaniak, tel. 55 247 36 68 

wew. 113.  

 

§4. 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim poda do publicznej wiadomości wyniki 

konsultacji w terminie 14 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie raportu na 

stronie internetowej Startowa: www.nowydworgdanski.pl oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

§5. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.  

 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 

Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia wymaganych prawem 

konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2024”.  

Strategia jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej, a jej opracowanie 

jest niezbędne dla stworzenia dobrej współpracy, współdziałania wszystkich 

zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, instytucji pozarządowych, podmiotów 

gospodarczych, mieszkańców.  

Strategia rozwoju samorządu to jeden z najważniejszych lokalnych dokumentów 

strategicznych, wyznaczający kierunki działań, które zapewniają szeroko pojęty, trwały  

i zrównoważony rozwój powiatu oraz spójność społeczno – gospodarczą.  

Podjęcie niniejszej uchwały będzie kolejnym etapem w celu przygotowania nowej strategii 

dla Powiatu Nowodworskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do UCHWAŁY NR 532/2014 

z dnia 19 września 2014 r.  

 

 

 

Formularz konsultacyjny  

projektu Strategii Rozwoju  Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024 

 

Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres: 

starostwo@nowydworgdanski.pl, powiat@nowydworgdanski.pl , pisemnie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański, fax. 55 247 36 70 lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w terminie do 10 października 2014 r. 

 

W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje społeczne SR Powiatu Nowodworskiego. 

 

Dane zgłaszającego :                [  ] – osoba fizyczna    [  ] – organizacja 

    

Imię i nazwisko  

Nazwa Instytucji  

Adres 

korespondencyjny 
 

E-mail  

Telefon/Faks  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tworzenia 

Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)   
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OPINIE I UWAGI  

 

 

 

LP. 

 

CZĘŚĆ STRATEGII,  

DO KTÓREJ ODNOSI 

SIĘ UWAGA  

 

(ROZDZIAŁ, 

PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

 

ZAPIS W PROJEKCIE 

STRATEGII DO 

KTÓREGO 

ZGŁASZANE SĄ 

UWAGI 

 

TREŚĆ UWAGI - 

PROPONOWANY 

ZAPIS 

 

UZASADNIENIE 

UWAGI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      


