Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/2022
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 19 kwietnia 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia
projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata
2022 -2027
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy
Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, zarządza się co
następuje:
§ 1. 1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022 -2027, który stanowi załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt konsultowanego aktu prawnego dostępny będzie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.kluczewsko.pl
- na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.kluczewsko.pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 2. Ustalam termin konsultacji w/w projektu na okres od 20 kwietnia 2022r. do
26 kwietnia 2022 r.
§ 3. 1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii
i uwag w sprawie programu na druku stanowiącym załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia.
Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@kluczewsko.pl
2) osobiście - poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
3. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone zestawienie opinii i uwag do zmiany
Programu i przedstawione Wójtowi Gminy celem rozpatrzenia uwag.
4. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kluczewsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY
/-/Pałka Rafał

