
ZARZĄDZENIE NR LXV/2020 

WÓJTA GMINY SANTOK 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą 

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

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 V/25/11 Rady Gminy Santok 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Santok  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji 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 oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Santok, Uprawnione podmioty mają możliwość wyrażenia swojej opinii w formie 

pisemnej na formularzu konsultacji (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia),  

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

uzgodniony pozytywnie. 

 

 



§2 

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Santok odpowiedzialną za przeprowadzenia 

konsultacji jest Referat Organizacyjno-Administracyjny. 

 

§ 3 

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Santok poinformuje na stronie internetowej Gminy 

Santok i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Santok. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Santok 

 

(-) Paweł Pisarek 


