
 

Uchwała Nr 208/1196/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 17 maja 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2023 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 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. 

Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2023 z mieszkańcami powiatu 

stalowowolskiego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa, BIP Starostwa, tablicy 

ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli sprawozdanie z przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 

2023 z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Stalowowolskiemu. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

Do Uchwały Zarządu  

Powiatu Stalowowolskiego 

 Nr 208/1196/2018 

     z dnia 17 maja 2018 r. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu pn. „Strategia 

Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023” 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego 

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w Uchwale 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 projekt 

„Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023” poddany był konsultacjom 

społecznym z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego w dniach od 30 kwietnia 2018 roku do 

13 maja 2018 roku. Konsultacje społeczne miały zasięg ogólnopowiatowy. W konsultacjach mogły 

wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie powiatu stalowowolskiego. Konsultacje miały formę 

badania opinii społecznej mieszkańców. Na stronie internetowej Starostwa, BIP Starostwa oraz 

na tablicy ogłoszeń zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/261/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

powiatu stalowowolskiego w dniu 20 kwietnia 2018 roku tj. z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem umieszczone zostało zawiadomienie o konsultacjach społecznych. W 

zawiadomieniu przedstawione zostały informacje dotyczące terminów konsultacji, formy, 

zasięgu, osób uprawnionych, formularz konsultacyjny, dokument projektu „Strategii Rozwoju 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023”. Uwagi i opinie odnośnie projektu Strategii 

można było składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym lub elektronicznie. W dniach 30 

kwietnia 2018 r. – 13 maja 2018 r. żadne opinie i wnioski dotyczące projektu „Strategii Rozwoju 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023” do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli nie 

wpłynęły. 

  

 

 


