
                                                                                                                                        

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE 

projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie  Wołomińskim na lata 2022-2025” 

 

 

Wszczęcie konsultacji: 

 

 

Uchwała Nr VI-427/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

z  dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób  Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025” 

 

Cel konsultacji: 

 

 

pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu „Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim 

na lata 2022-2025” 

 

Przedmiot konsultacji: 

 

 

projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025 

 

Podmioty zaangażowane w konsultacje: 

 

 

zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do: 

• mieszkańców powiatu wołomińskiego; 

• organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie 

powiatu; 

• radnych powiatu wołomińskiego; 

• Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim; 

• urzędów gmin oraz ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu 

wołomińskiego. 

 

Przebieg konsultacji: 

10 – 14 grudnia 2022 r. 

 

 

do 10 listopada 2022 r. 

zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom: 

• na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski, 

www.wolomin.naszepcpr.pl, 

• w Biuletynie Informacji Publicznej www.wolomin.naszepcpr.pl/bip/, 

• na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa i PCPR, 

 

przekazanie informacji w sprawie konsultacji ora projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom: 

• radnym powiatu wołomińskiego, 

• Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

wołomińskim  

• gminom oraz ośrodkom pomocy społecznej z terenu powiatu 

wołomińskiego, 

• listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów. 

 

do 30 listopada 2022 r. 

zbieranie opinii, uwag, pytań, komentarzy oraz propozycji do projektu 

poddanego konsultacjom 

 

do 02 grudnia 2022 r. 

opracowanie ostatecznej wersji projektu dokumentu poddanego 

konsultacjom 

 

do 14 grudnia 2022 r. 

przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025 oraz 

Raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje Zarządowi Powiatu 

Wołomińskiego. 

 

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski
http://www.wolomin.naszepcpr.pl/
http://www.wolomin.naszepcpr.pl/bip/


RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE 

projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie  Wołomińskim na lata 2022-2025” 

 

 

Wykorzystane formy konsultacji: 

 

 

• listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów: 

- ponad 150 e-maili wysłanych do organizacji pozarządowych, 

- e-maile wysłane do radnych powiatu wołomińskiego, 

- e-maile wysłane do gmin oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu     

  powiatu wołomińskiego; 

• narzędzia komunikacji pisemnej – umożliwienie przedstawiania opinii, 

uwag, pytań, komentarzy oraz propozycji na specjalnie do tego 

przygotowanych formularzach na Formularzu konsultacji; 

• konsultacje w ramach  Rady Powiatu Wołomińskiego. 

 

Zgłoszone główne uwagi / postulaty / 

opinie / pytania / wyniki badań: 

 

Rozstrzygnięcia lub rekomendowane 

kierunki działań; kwestie wymagające 

dalszych uzgodnień; obszary, w których 

nie osiągnięto konsensusu: 

 

W trakcie konsultacji społecznych nie wnoszono uwag, nie zgłaszano 

postulatów, opinii, nie zadawano pytań. 

 

• Wprowadzono autopoprawkę w projekcie „Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych w Powiecie 

Wołomińskim na lata 2022-2025” 

 

Sporządził: 

2 grudnia 2022 r. 

 

 

Aneta Gręda – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 

 

                                                                               

 

/-/ Maciej Burakowski 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołominie 


