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Okres trwania konsultacji:  
23 października – 26 listopada 2013 roku 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 41 ust. 1 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., art. 16b oraz art. 21 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., art. 6 ust. 1 i 2a 

oraz  art. 14 ust 1  

 
Formy konsultacji społecznych: 
Pośrednie, medialne 
 
1. Pośrednie formy konsultacji społecznych 

 
Formularz konsultacyjny 
Przygotowanie formularza konsultacyjnego w formie doc i zamieszczenie go na stronie 

internetowej www.umwd.wroc.pl w zakładce aktualności oraz www.dops.wroc.pl w 

zakładce aktualności oraz Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej w celu 

umożliwienia każdemu mieszkańcowi województwa dolnośląskiego oraz każdej 

działającej na terenie województwa prywatnej lub publicznej jednostce organizacyjnej, 

uczestniczenie w procesie aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej. 

Formularz konsultacyjny po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu przez 

zgłaszającego uwagi zostanie przesłany do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

drogą pocztową, elektroniczną lub faxem. 

Na wymienionych stronach internetowych umieszczony będzie link odsyłający do 

projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej. 

 
Konsultacje drogą elektroniczną 
Przesłanie drogą elektroniczną projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej do 

gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, radnych Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Forum Pomocy Społecznej, Rady ds. Ekonomii Społecznej, Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa 

dolnośląskiego, członków Dolnośląskiej Rady Gospodarczej oraz Rady Rozwoju Dolnego 

Śląska, jak również na adresy agencji rozwoju, izb gospodarczych oraz organizacji 

http://www.umwd.wroc.pl/
http://www.dops.wroc.pl/


pozarządowych, których działalność obejmuje cały obszar regionu lub wykracza poza 

niego, i których przedmiotem działania jest polityka społeczna. 

 
2. Obecność procesu aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata  

2014 – 2020 w mediach 
 
Ogłoszenie w prasie 
Zamieszczenie w dzienniku o zasięgu regionalnym ogłoszenia w prasie na temat 
rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej 
na lata 2014 – 2020. 


