
 

                                                     UCHWAŁA Nr 785/2014 

ZARZĄDU   POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia 26 marca 2014r. 

 

w  sprawie   przyjęcia oraz skierowania do konsultacji społecznych i opiniowania  projektu 

Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

                     Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 39, art.40, art. 41 i art. 54 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm), art. 41i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 
234,poz.1592 z późn. zm.) oraz §3 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu 
Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. 
Mazowieckiego z 2014 r., poz. 1848) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się projekt Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 
- 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały. 

 
§ 2.  1. Projekt wraz z prognozą, o którym mowa w  § 1 poddaje się konsultacjom  
poprzez skierowanie go do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku 
Publicznego w Żurominie, zwaną dalej „Radą”. Rada przedkłada  opinię Zarządowi Powiatu 
Żuromińskiego w terminie określonym we wniosku o zaopiniowanie. Nieprzedstawienie 
opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.    

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Edukacji. 
 
§  3.1.Projekt wraz z prognozą, o którym mowa w § 1 podaje się konsultacjom społecznym 

zgodnie z ustawą o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. 

2. Projekt wraz z prognozą:  

1 )  zostanie wyłożony do wglądu w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie, 

Plac Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 17    

2 ) zostanie zamieszczony na stronie internetowej  urzędu:  www.zuromin-powiat.pl 

  

http://www.zuromin-powiat.pl/


 3. Uwagi i wnioski można składać : 

1)  w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa   

Piłsudskiego 4 , 09-300 Żuromin; 

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu , pokój nr 17; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym,  na adres : strategia@zuromin-powiat.pl ; 

4) w terminie od 27.03. 2014 r. do 30.04.2014r.    

 

4. Uwagi i wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.  

 

5.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Żuromińskiego.  

 

6. Konsultacje koordynuje Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Żurominie, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału 

Rolnictwa i Środowiska.  

 

§ 4.  Projekt wraz z prognozą, o którym mowa w § 1  poddaje się do opiniowania 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony środowiska w Warszawie, Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie, Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Żurominie.  

 

§ 5. W Uchwale  Nr 705/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2013 r. 

w  sprawie   przyjęcia oraz skierowania do konsultacji społecznych i opiniowania  projektu 

Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko uchyla się  §  4. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

/-/ 

Janusz Welenc 

mailto:strategia@zuromin-powiat.pl

