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Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028 

 

1. Podstawa prawna konsultacji 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Goworowo na lata 2022-2028 były następstwem zarządzenia nr 129/2021 Wójta 

Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Goworowo na lata 2022 – 2028. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art.30 

ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 

1372, z póżn. zm.) oraz w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr V/24/19 Rady 

Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goworowo (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r., poz. 2818)  

                                        2.   Ramy czasowe konsultacji  

Konsultacje społeczne trwały od 30 grudnia 2021r. do 14 stycznia 2022 r. W tym okresie ze 

strony Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie  można było 

pobrać ankiety konsultacyjne, które należało wypełnić i dostarczyć osobiście do siedziby 

GOPS lub drogą e mail. Ponadto w dniu 11 stycznia 2022 roku w siedzibie GOPS w 

Goworowie w godz. 10:00 – 12:00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, 

odbyło się spotkanie konsultacyjne podczas którego pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

udzielali wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu strategii osobom 

zainteresowanym. 

 

                                                     3.   Cel konsultacji 
Celem konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028 było poznanie opinii i uwag mieszkańców 

gminy, w zakresie treści projektu co przyczyni się do stworzenia dokumentu odpowiadającego 

oczekiwaniom mieszkańców Gminy Goworowo. Konsultacje są elementem procedowania 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028. 

 

 

                                                 4. Akcja informacyjna  

Informacje o szczegółach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028 zostały udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Goworowie www.bip.goworowo.pl,  

 
                                               5. Wyniki konsultacji społecznych  

W określonym terminie konsultacji, tj. 30 grudnia 2021r.  – 14 stycznia 2022r. do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna z 



propozycją zmian/uwag zapisów w przedłożonym projekcie Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028. Podczas spotkania 

konsultacyjnego w dniu 11.01.2022r., oraz na spotkaniach grup roboczych  zostały wniesione 

poprawki dotyczące inwestycji prowadzonych na terenie Gminy w 2021 roku, opieki 

sprawowanej nad dziećmi  do lat 3, jak również dane dotyczące badań profilaktycznych dla 

mieszkańców gminy, w treści projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Goworowo na lata 2022-2028. Projekt Strategii został uzupełniony o dane z roku 

2021. 

 
 

 


