
 

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 
WÓJTA GMINY Abramów 
z dnia  17 lutego 2016 r. 

 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Abramów na lata 2016 – 2025 

 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), i 
art.16b ust.1  ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163,) oraz uchwały Nr XI/53 /2015 Rady Gminy 
Abramów  z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie Gminy Abramów (Dz.Urz. Woj.LUB. z 2016 r.   poz. 111), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu  dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Abramów na lata 2016 – 2025 (dalej: Strategia). 

§ 2. 
Konsultacje odbędą się w terminie od 22.02.2016 r. do 07.03. 2016 r. 

§ 3. 
Konsultacje swoim zasięgiem obejmą teren gminy Abramów i skierowane są do mieszkańców gminy. 

§ 4. 
 1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii za pomocą formularza ankietowego   
     zgłaszania uwag i wniosków.  
2. Projekty dokumentów poddanych konsultacjom zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  
    Gminy Abramów: abramow.pl., � w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: ugabramow.bip_lublin.pl: � oraz      
    wyłożone do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Abramowie , ul. 22 Lipca2  , 
    21-143 Abramów, pokój nr 14 (piętro).  
3. W celu zgłoszenia uwag lub wniosków proponowanych zmian do projektu Strategii należy   wypełnić   
     formularz, o którym mowa w § 4 ust. 1 i dostarczyć go: 
        a) osobiście do siedziby Urzędu Gminy, 
        b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy, 
        c) pocztą elektroniczną na adres:  abramow_ug@poczta.fm , ops3_abramow@wp.pl. W tytule e-maila 
            zawierającego  formularz ankiety proszę wpisać: Konsultacje społeczne - projektu dokumentu  
            ,,Strategii”. 

§ 5. 
1.Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016 – 2025 stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2.Natomiast formularz  ankiety konsultacje społeczne - projektu dokumentu   ,, Strategia   Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025 załącznik Nr 2. 

§ 6. 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną  ogłoszone na stronie  internetowej Urzędu Gminy Abramów, oraz  
Biuletynie  Informacji  Publicznej. 

§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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