
ZARZĄDZENIE NR 82G/15 
WÓJTA GMINY BRANICE  
z dnia 13 października 2015r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu 
Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz § 2 ust. 1 lit. a Uchwały Rady Gminy Branice 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych 
i §5 ust. 1 Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r., w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku 
publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu 
Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 
z perspektywą do 2030 roku. 
Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:  
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rynku-
pracy-of-pn2020 
2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag oraz propozycji do planowanej treści 
dokumentu, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 2. 
Określa się: 
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 października 2015 r.; 
2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 20 listopada 2015 r.; 
3) miejsce: konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl; 
4) adresaci konsultacji: opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rynku Pracy OF 
PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni 
liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
 

§ 3. 
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych 
i opublikowane w terminie do 30.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.   
 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom oddelegowanym do prac związanych 
z opracowaniem i konsultacją Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 
Nyskie 2020.  

 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach. 
 

 
       Wójt Gminy Branice 

       /-/ Sebastian Baca 


