
         

Uchwała Nr 205/1176/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu 
Stalowowolskiego na lata 2017 - 2023 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XXXVII/261/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego,  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023”. 

2. Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023” stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 zostaje skierowany do konsultacji społecznych 

w dniach od  30 kwietnia 2018 r. do 13 maja 2018 r. 

 

§ 3. 

1. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. 

2. W konsultacjach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie powiatu stalowowolskiego. 

 

§ 4. 

Konsultacje mają formę badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu 

na stronie internetowej Starostwa, BIP Starostwa, tablicy ogłoszeń w Starostwie i przyjmowanie 

uwag w formie pisemnej za pomocą formularza poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

powiat@stalowowolski.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

§ 5. 

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w § 1, sprawozdanie 
z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag 
zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem zostanie podane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Starostwa, BIP Starostwa, tablicy ogłoszeń w Starostwie. 
 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



 

  

Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji społecznych projektu 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2017 – 2023” 

 

Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały Nr 205/1176/2018 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu „Strategii 

Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023”  

  

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 30 kwietnia 2018 r. do 13 maja 2018 r. 

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących Projektu. 

Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze powiatu stalowowolskiego. Uprawnionymi do 

udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze powiatu stalowowolskiego. 

Formularze uwag, które są anonimowe, i które wpłyną po godz.15.30 dnia 13 maja 2018 r. nie 

będą brane pod uwagę. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli www.stalowowoslki.pl oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  

Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu 

konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 

15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl. 

Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli  (pokój 

nr 114 – I piętro), ze strony internetowej Powiatu i z BIP Powiatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:powiat@stalowowolski.pl


 
 

Formularz konsultacji:  
Propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-

2023 
 

Dane podmiotu (np. organizacja pozarządowa) zgłaszającego uwagi: 

Nazwa podmiotu: ………………………………………………………..………………………………………..……………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Nr telefonu/ e-mail: …………………………………………………………………………………………….……………….. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania 

podmiotu/organizacji…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ………………………………………………………………………………….…… 

 

Dane osoby fizycznej, zgłaszającej uwagi (proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – treść zgody pod tabelką): 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………..… 

Nr telefonu/ e-mail: …………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Lp. 

Zapis w Strategii Rozwoju 
Powiatu Stalowowolskiego na 

lata 2017-2023, do którego 
zgłaszane są uwagi (proszę 

podać rozdział, paragraf, 
ustęp, punkt, numer strony) 

Sugerowana treść zmiany 

(propozycja nowego brzmienia 

konkretnego fragmentu 

Programu  ewentualnie 

propozycja nowego, 

zweryfikowanego zapisu 

w projekcie  

Uzasadnienie 

1.  

 
 
 
 
 

  
 

2.  

 
 
 
 
 

  
 

3.  

 
 
 
 
 

  
 

 
 
………………………………………………..., dn. ………………………………………… 
(Miejscowość, data) 
 
 

                                                                            ……………..……………….. …..……..……………………………………… 
                                                                 (podpis czytelny osoby składającej formularz/pieczęć) 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w powyższym 

formularzu konsultacji przez Starostę Stalowowolskiego/ Starostwo Powiatowe w Stalowej 

Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2023. 

Podanie danych takich, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, jest konieczne, aby 

propozycje zmian mogły zostać rozpatrzone i ewentualnie uwzględnione. Natomiast dane takie, 

jak: nr telefonu/ e-mail można podać dobrowolnie – jednak podanie ich ułatwi kontakt z 

Panem/nią. 

Dane będą przechowywane w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, zgodnie z zasadami 

archiwizacji przez 25 lat. 

Ma Pan/i prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawiania, a po 25 maja 2018 r. 

także wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 z późn. zm.). Po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 


