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UCHWAŁA NR VI- 218/2022 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024” 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiących załącznik do 

Uchwały nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13163, z późn. zm.),  Zarząd Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024”. 

2. Projekt dokumentu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

1. Przedmiot konsultacji: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-

2024” 

2. Cel konsultacji: pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu dokumentu, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 lipca 2022 r. 

4. Planowany termin zakończenia konsultacji: 26 sierpnia 2022 r. 

5. Obszar powiatu, na terenie którego realizowane będą konsultacje: powiat wołomiński. 

6. Formy, w których realizowane będą konsultacje: 

1) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów; 

2) narzędzia komunikacji pisemnej – umożliwienie przedstawiania opinii, uwag, pytań, 

komentarzy oraz propozycji na specjalnie do tego przygotowanym Formularzu 

konsultacji; 

3) konsultacje w ramach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w powiecie wołomińskim. 

7. Osoba upoważniona do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji  

o przedmiocie i przebiegu konsultacji: Maciej Burakowski - Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

§ 3 

1. Opinie, uwagi, pytania, komentarze oraz propozycje w sprawie projektu dokumentu,  

o którym mowa w § 1 można zgłaszać: 

1) za pośrednictwem Internetu:    sekretariat@pcprwolomin.pl; 

2) faksem:     22 787-37-87 

3) pocztą na adres:    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

                 ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin; 
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4) osobiście:  w siedzibie PCPR, pokój 13, tel. 22 776-44-95 lub 96 

w.108  

wykorzystując Formularz konsultacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Stosowanie Formularza konsultacji, o którym mowa w ust. 1, jest obligatoryjne. 

 

§ 4 

1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Wnioski, opinie, uwagi, propozycje oraz pytania w sprawie projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom zgłoszone po terminie podanym w Kalendarzu czynności,  

o którym mowa w ust. 1, nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wołominie 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


