
Zarządzenie Nr ..4..........
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030”

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III. 14.14 Rady 
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka 
(Dz.Urz. Woj .Łódzkiego z 2015 r. poz. 64) w związku z art. 17 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) zarządzam 
co następuje:

§1
1. Przeprowadza się konsultacje społeczne projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2023-2030”.
2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie 

uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie projektu 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030”

§2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz 
obejmują swoim obszarem Gminę Rawa Mazowiecka.

§3
1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania wniosków i 

uwag, za pośrednictwem pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór 
„formularza zgłaszania uwag do projektu" stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

2. Upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu „formularza 
zgłaszania uwag do projektu" w wersji elektronicznej dokonane zostanie na stronie 
internetowej .pl.www.rawam.ug.gov

3. Wskazuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej jako 
jednostkę organizacyjną, w której można uzyskać dodatkowe informacje wraz z 
projektem dokumentu w wersji papierowej.

4. Formularze zgłaszania uwag do projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030” należy 
przestać drogą elektroniczną, na adres email:  lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem na 
kopercie „Konsultacje społeczne”.

gops@rawam.ug.gov.pl

5. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się dnia 24 października 2022 roku 
i potrwają do 13 listopada 2022 roku.

6. Po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół z przebiegu konsultacji, który 
podany zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie 
www.rawam.ug. gov. pl oraz poprzez udostępnienie w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej — jednostki odpowiedzialnej za dany 
proces konsultacji.



§4
1. Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie przedmiotowych 

konsultacji jest Pani Bożena Rosa — p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

2.
3. Osobą odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Pani 

Bożena Rosa - p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY

Rawa Więcka

Michał Michalik


