
Zarządzenie Nr 50/2021 

Wójta Gminy Manowo 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021 - 2026 

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały nr V/33/2019 Rady Gminy Manowo 

z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Manowo zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji, których przedmiotem jest projekt 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021-2026.  

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Manowo do 

projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021-

2026. 

 

§ 2. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Manowo.  

2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Manowo. 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 22 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 

w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem 

konsultacji. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

4. Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy Manowo oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Manowo i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie.  

5. Wypełnione formularze konsultacji należy dostarczyć: 

1) w formie elektronicznej na adres: promocja@manowo.pl; 

2) w formie papierowej poprzez wrzucenie do urny stojącej w przedsionku Urzędu Gminy 

Manowo ul. Szkolna 2 76-015 Manowo; 

3) w formie papierowej poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Manowo, ul. 

Szkolna 2, 76-015 Manowo. O przyjęciu opinii decyduje data stempla pocztowego.  

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście ds. promocji i rozwoju. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Manowo 

Roman Kłosowski 

  

  


