
Zarządzenie nr ()Ol.5, ;5,41.!}J:i..Cj
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia lG, ~'-RJ\\~Q J.0~r;r,

w sprawie,' przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia
"Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Na podstawie art 3d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( j.t. Dz. U. 2013 r. poz 595 ze zm.) oraz Uchwały nr IX/68/2015 Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie prZYJęCIa
"Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025 " wraz z załącznikiem.

2. Konsultacje mają na celu:
- przedstawienie założeń "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025",
- poznanie opinii w sprawie projektu, o którym mowa w art. 1

§2

W konsultacjach biorą udział pełnoletni mieszkańcy Powiatu Kolskiego.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2015 r. do dnia 23 września
września 2015 r.

§4

l. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik do ruruejszego
zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały wraz z załącznikiem,
o którym mowa w § l ust. 1.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji, o którym mowa w ust.l pkt l , zostaną
zamieszczone w dniu 10 września 2015 r. na stronie internetowej powiatu kolskiego
www.starostwokolskie.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kolskiego
www.bip.starostwokolskie.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w Starostwie Powiatowym
w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; w Wydziale Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego w pok. ]08.

3, Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia
23 września 2015 r do godz. 15.30 w Biurze Podawczyrn Starostwa Powiatowego w Kole.
ul. Sienkiewicza 21/23, przesłać scan dokumentu lub wypełniony elektronicznie emailem na
adres pz@,starostwokolskie.pl.

http://www.starostwokolskie.pl
http://www.bip.starostwokolskie.pl
mailto:pz@,starostwokolskie.pl.
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§ 5
Informacje o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamreszczone zostaną na tablicy

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole, Biuletynie Informacyjnym Powiatu Kolskiego oraz
stronie internetowej Powiatu Kolskiego.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I
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