
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

przygotowany w oparciu o § 19 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu                            

w Myśliborzu z dnia 23.04.2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych oraz postanowienia Uchwały Nr 260/887/2022  Zarządu Powiatu w Myśliborzu  

z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały 

Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026”. 
 

Przeprowadzenie konsultacji zostało poprzedzone, zgodnie z §23 załącznika do ww. Uchwały, 

informacją o przeprowadzeniu konsultacji w terminie 7 dni od ich rozpoczęcia. Ogłoszenie                     

w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu     

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim 

na lata 2022-2026, zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu, na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, tablicy 

ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz stronie internetowej: 

www.pcprmysliborz.pl 
 

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował  Powiat Myśliborski. 

Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach były organizacje pozarządowe i instytucje 

zobligowane do podejmowania działań w zakresie pomocy społecznej.   
 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 31 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. 
 

Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026 można było 

zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacji. 
 

W wyznaczonym terminie zgłoszono uwagi do przedmiotowego Projektu w zakresie wprowadzenia 

do Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026 

zapisów Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie 

Myśliborskim. 
 

Niniejszy protokół zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa 

Powiatowego w Myśliborzu, na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl oraz 

www.pcprmysliborz.pl, oraz, tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie wstępnej wersji protokołu: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. 

 

Myślibórz, dnia 15 czerwca 2022 r. 
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