
ZARZĄDZENIE NR LXVI/2020 

WÓJTA GMINYSANTOK 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą 

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z  dnia 08  marca 1990  r.  o  samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Gminy Santok 

 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Santok 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych (zwanych dalej także: konsultacjami) 

projektu pod nazwą Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025, 

zwanego dalej Strategią (stanowiącego załącznik  nr 2 do niniejszego zarządzenia). 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Strategii, jak również 

pozyskanie dodatkowych informacji oraz sugestii w celu poprawy warunków i jakości życia 

mieszkańców Gminy Santok ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. 

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Santok. 

4. Termin konsultacji: 24.09.2020r. – 02.10.2020r. 

5. Forma konsultacji  

Projekt projektu aktu prawa miejscowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Santok w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również będzie dostępny  

w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, ul. Gorzowska 19 (w poniedziałki od 

7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00). Uprawnione podmioty 

mają możliwość wyrażenia swojej opinii na formularzu konsultacji (stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia), poprzez: 

- złożenie propozycji i/lub uwag w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową 

urzad@santok.pl, 

-złożenie propozycji i/lub uwag w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Santok,  

ul. Gorzowska 59.  

Jeżeli do dnia 02.10.2020 r. nie zostanie złożona żadna opinia, projekt Strategii uznaje się za 

uzgodniony pozytywnie. 
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§2 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenia konsultacji jest Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

 

§ 3 

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Santok poinformuje na BIP Gminy Santok w terminie 

30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Santok 

 

(-) Paweł Pisarek 


