
Załącznik do uchwały Nr 738/2021 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 7 maja 2021 r.

ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  
OGŁASZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU 
„STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU 
TOMASZOWSKIEGO NA LATA 2021 - 2028” 

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

I. Cel konsultacji: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu "Strategii
rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu tomaszowskiego na lata 2021-2028 ".

II. Przedmiot konsultacji: projekt "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu
tomaszowskiego na lata 2021-2028".

III. Termin konsultacji: od 10 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

IV. Forma konsultacji: konsultacje w formie pisemnej prowadzone poprzez składanie
wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze należy składać osobiście w Kancelarii lub nadsyłać pocztą na adres Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Maz. (ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.) lub przesłać
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcr-tm.pl  do 31 maja 2021 r. włącznie. O
zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą
zostać nieuwzględnione.

V. Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji: uwagi do projektu dokumentu mogą
składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności
prowadzące działalność na terenie powiatu tomaszowskiego.

VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m.in.
liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach. Powyższa informacja oraz wyniki
konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w
przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. nie później niż w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie
konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętym Uchwałą Nr LVIII/409/2010 Rady
Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
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VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Tomaszowie
Mazowieckim w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie
Mazowieckim w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla
powiatu tomaszowskiego na lata 2021-2028 ".

IX. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.
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   Załącznik do ogłoszenia 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 
PROJEKTU AKTU PRAWNEGO 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

Wskazanie projektu aktu prawnego, który jest konsultowany 

1 
Uchwała w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu 
tomaszowskiego na lata 2021-2028”. 

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie uchwały, który wymaga zmiany 
(należy wpisać dosłowne brzmienie przepisu) 

2 

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu 
(w przypadku propozycji dodania do projektu nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy NOWY PRZEPIS) 

3 

Uzasadnienie wprowadzanych zmian 

4 

   ..................................................................... ........................................................ 

   Organizacja lub podmiot składający formularz         podpisy osób reprezentujących 
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