
UCHWAŁA NR 233/2021 

Zarządu  Powiatu w Radziejowie 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu ,,Powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2021-2030” oraz skierowania go do 

konsultacji. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                    

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z pózn. zm.1)                                           

oraz  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020r. poz 1876 z późn. zm2) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się projekt ,,Powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2021-2030” zwanego dalej Strategią, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami. 

 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Powiatu 

Radziejowskiego. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

                                                      

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 

1038, poz. 1834
 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2020r,. poz.  

2369, z 2021r., poz. 794 i 803.   



       Załącznik 

       do uchwały nr 233/2021 

       Zarządu Powiatu w Radziejowie 

        z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

OGLOSZENIE 

   Zarządu Powiatu w Radziejowie 

w sprawie konsultacji projektu ,,Powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2021-2030” 

 

 

PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI 

 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii terytorialnie 

właściwych gmin na temat ,,Powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2021-2030”,". 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są właściwe 

terytorialnie gminy z terenu powiatu radziejowskiego. 

 

TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI 

 

 

   3. Konsultacje polegają na: 

   a) zapoznaniu się z projektem ,,Powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2021-2030” w oparciu o aktualnie 

obowiązującą powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych, 

zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Radziejowie, na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego 

www.radziejow.pl  

http://www.radziejow.pl/


b) wypelnieniu stosownego formularza konsultacji zamieszczonego na 

stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego, stronie BIP oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Radziejowie, na ulicy Rolnicza 4c. 

3. Wypelnione formularze dotyczące konsultacji można skladać w terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radziejowie, ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów, od poniedzialku 

do piqtku, od godz. 730 do godz. 15³º
 
lub przesłać pocztą tradycyjną albo e-

mailem na adres pcpr@radziejow.pl. Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy 

wpisać KONSULTACJE POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030. 

4. Wypelnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. 

5. Informacje w sprawie konsultacji można  uzyskać  w  Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Radziejowie, ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów, tel. 54 

285 35 43. 

6. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Radziejowie 

zostaną udostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

Powiatu Radziejowskiego, a także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radziejowie na tablicy ogloszeń w ciqgu 14 dni od zakończenia  

konsultacji. 

 

 

 

 

Załączniki:  

I 

1) Projekt “Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 

2021-2030” w oparciu o aktualnie obowiązujący. 

2) Formularz konsultacji. 

mailto:promocja@radziejow.pl
mailto:powiat@radziejow.pl


Uzasadnienie 

Zgodnie  z  art. 19 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2020r. poz 1876 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 

– po konsultacji z właściwymi terytororialnie gminami.  

Przeprowadzenie konsultacji Startegii pozwoli na zniwelowanie 

możliwych konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji, a 

tym samym przyczyni się do stworzenia prawidłowej Powiatowej 

Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Załącznik    

do ogłoszenia  

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

 z dnia 9 listopada 2021r.      

 
                                                                                          

FORMULARZ KONSULTACJI  

 
Projektu ,,Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-

2030”” 

 
Przedmiot konsultacji 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Rozdział/punkt/ dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Proponowane brzmienie rozdziału/punktu, /podpunktu 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie zmiany 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podmiot zgłaszający uwagi 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


