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Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Strategia
Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020”
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15.11.2014 rok i zostaną zakończone w dniu 05.12.2014 rok.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Strategii, który jest do pobrania ze
strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać
na Formularzu Konsultacji dostępnym również na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać Formularz i
projekt Strategii w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. nr 422 (4 piętro) budynek Starostwa
Powiatowego w Przeworsku mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 10,37-200 Przeworsk.
Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e- mail:
starosta@powiatprzeworsk.pl lub złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, pokój nr 419 we
wskazanym powyżej terminie.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest
włączenie obsługi JavaScript. .
4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego. Nie przedstawienie
opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do
publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa,
a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na
środowisko”.
5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień
Publicznych.
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