
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2020
Burmistrza Miasta Malborka

z dnia 28 września 2020 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka
o przeprowadzeniu konsultacji

projektu
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malborka

na lata 2021-2025”

1. Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie  opinii  lub  uwag  dotyczących  projektu  „Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych na terenie Miasta Malborka na lata 2021-2025”.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1) Rozpoczęcie konsultacji: 30.09.2020 r.

2) Zakończenie konsultacji: 06.10.2020 r.

3) Termin  składania  opinii  lub  uwag:  od  30  września  2020  r.,  godz.  7:00

do 06 października 2020 r., godz. 15:00 – forma pisemna pocztą tradycyjną lub

drogą elektroniczną.

3. Forma konsultacji:

1) Przyjmowanie opinii  i  uwag w wersji  papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Malborku , bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Opinie lub uwagi można zgłaszać w terminie określonym w pkt. 2 ppkt 3) wyłącznie

na określonym formularzu, w formie:

a) elektronicznej na adres: s  ekretariat@mops.malbork.pl 

b) papierowej  na adres:  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Malborku,

ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek

– piątek: 7:00-15:00).

3) Uczestnicy konsultacji, składający opinie lub uwagi osobiście w siedzibie Ośrodka,

drogą  pocztową  lub  w formie  elektronicznej,  zobligowani  są  do  przekazywania

wraz ze zgłaszaną opinią lub uwagą swojego imienia, nazwiska, w przypadku opinii

grupowej  –  określenie  reprezentowanej  grupy,  a  także  adresu  lub  innej  formy

kontaktu zwrotnego.

4) O terminie  decyduje  data  wpływu opinii  lub  uwagi  na adres  urzędu lub  pocztę

elektroniczną.

5) Opinie lub uwagi złożone po terminie wyznaczonym w pkt 2 ppkt 3) i pkt 3 ppkt 2)

oraz na niewłaściwym formularzu nie będą brane pod uwagę.
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4. Zasięg terytorialny konsultacji:

W  konsultacjach  mogą  uczestniczyć   organizacje  pozarządowe  działające  na  rzecz

mieszkańców  Miasta  Malborka  i  inne  podmioty  ze  sfery  pożytku  publicznego,

mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby prawne i fizyczne.

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malborka

na lata 2021-2025” znajduje się na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej  Miejskiego

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Malborku:  http://www.bip.mops.malbork.pl oraz

na stronie Urzędu Miasta Malborka: www.malbork.pl .

6. Informacje dodatkowe:

1) Odpowiedzialnym  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Malborku, a osobami odpowiedzialnymi są pan Jacek Wojtuszkiewicz

–  dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  pani  Małgorzata

Wojciechowska – kierownik sekcji ds. pomocy środowiskowej.

2) Forma  papierowa  projektu  „Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

na terenie Miasta Malborka na lata 2021-2025” dostępna jest również w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku - sekretariat. 

3) Złożone  formularze  konsultacji  zostaną  przeanalizowane  przez  pracowników

odpowiedzialnych  za przeprowadzenie  konsultacji,  którzy  następnie  przekazują

propozycję  stanowiska  w przedmiotowej  sprawie  do  zatwierdzenia  Burmistrzowi

Miasta Malborka.

4) Wyniki  konsultacji  w  formie  protokołu  zawierającego  zestawienie  zgłoszonych

opinii  lub  uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta  Malborka,  z  podaniem

uzasadnienia  w przypadku  ich  nieuwzględnienia,  zamieszczane  są  w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  nie  później  niż  w ciągu  7 dni  od zatwierdzenia  protokołu

przez Burmistrza Miasta.

5) Niniejsze  ogłoszenie  wywiesza  się  również  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
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