OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI
PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU SIERPECKIEGO NA LATA
2021-2027
1.
Na podstawie art. 3d ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.). art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U .2020.1057 t.j.) oraz Uchwały Nr 49/YII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
15 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów7aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2011 r. poz.). Zarząd Powiatu Sierpeckiego zgodnie z Uchwałą Nr 551.110.2021 z dnia 29
października 2021 roku przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Powiatu
Sierpeckiego na lata 2021 - 2027” .
Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców7 powiatu sierpeckiego oraz
organów gmin wchodzących w skład powiatu, Przedsiębiorstwa Państwowego Wody
Polskie,
z treścią dokumentu oraz zebranie uwag i wniosków z tym dokumentem
związanych.
2. Konsultacje rozpoczynają się w7dniu 3 listopada 2021 roku i zostaną zakończone w dniu
8 grudnia 2021 rok.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu
„Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 - 2027”, który jest do pobrania ze
strony internetowej Starostwa www.powiat.sierpc.pl w zakładce „Konsultacje Strategii
Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027"oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
wvvw.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce „Konsultacje Strategii Rozwoju Powiatu na lata
2021-2027”.
Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu należy składać w formie pisemnej na
formularzu konsultacyjnym, który jest do pobrania z powy ższych stron internetowy ch.
Uwagi i wnioski można składać:
• drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres email: sekretarz@powiat.sierpc.pl

• osobiście w Sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy
ul. Świętokrzyskiej 2A, pokój Nr 101 I piętro, w godzinach pracy urzędu:
• pocztą w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu. 09-200 Sierpc
ul. Świętokrzyska 2A z dopiskiem ..Konsultacje Strategii".
4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje
o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia
ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także
wy wieszenie na tablicy ogłoszeń.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Sierpcu w uzasadnieniu
do uchwał} w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2027”
5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Powiatu .
Załączniki:
1. Uchwała Nr 551.110.2021 w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Powiatu
Sierpeckiego na lata 2021-2027 oraz przekazania go do konsultacji społecznych.
2. Formularz Konsultacyjny (pdf).
3. Formularz Konsultacyjny (wersja edytowalna do pobrania).
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