
ZARZĄDZENIE NR „iKIT/zen
BURMISTRZA M._AS„TA PUŁTUSK
z dnia 14" 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk
dotyczących projektu „Strategii RozwiązywaniaProblemów SpołecznychGminy Pułtusk

na lata 2021 - 2026"

Na podstawie art. Sa ust. 1 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz Uchwały Nr XXXIX/4740006 Rady Miejskiej w Pułtusku
Z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Z mieszkańcamiGminy Pułtusk (DZ. Urz. Woj. Maz., poz. 1838) zarządza się, co następuje:

@ 1.1. Przeprowadzić konsultacje społeczne 2 mieszkańcami Gminy Pułtusk, w celu
przedstawienia opinii oraz ewentualnych sugestii zmian do projektu „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021 — 2026”.

2. Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 lutego 2021 r., a termin
zakończenia na dzień 1 marca 2021 r.

5 Z. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) Zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego

załącznik do niniejszego Zarządzenia, przesłanego na adres sekretariat@mops.pu|tusk.p|.
Publikacja przedmiotu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku
http://bip.pultusk.p| i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
http://bip.mops.pultusk.p|/.

2) Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w wejściu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Pułtusk stale
zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji
mają ukończone 18 lat.

5 3.1. Po zakończeniu konsultacji niezwłocznie opracowuje się informację
podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia
i omówienie jej przebiegu oraz wszystkie uwagi wraz Z odniesieniem się do nich.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pułtusku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku..

3. Zamieszczenie na stronie BIP informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 kończy
konsultacje społeczne w tej formie.

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów
Gminy.

5 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pułtusku.



5 5. Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia iw _"Ai/(y

Burmistrza Miasta Pułtusk '

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk

na lata 2021 — 2026"

Lp. Cześć dokumentu do którego odnosi Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
się uwaga (ze wskazaniem (opinia, propozycja

konkretnego fragmentu dokumentu — zmiany, wykreślenia
nr celu, działania, strony itp.) lub uzupełnienia)
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