Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr …../2014
z dnia 24 października 2014

KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do podzielenia się uwagami, wnioskami, propozycjami zmian lub uzupełnienia projektu
Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Oborniki Śląskie na lata 2015 – 2020. Poniższy
formularz ułatwi przekazywanie tych informacji. Bardzo prosimy, aby zaznaczali Państwo w pierwszej
kolumnie do jakiej treści odnosi się Państwa uwaga lub propozycja podając numer strony, akapitu lub
samą treść opiniowanego fragmentu dokumentu. Zapraszamy również do podzielenia się
propozycjami zadań, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w Strategii.
Dziękujemy za zaangażowanie
1. Dane osoby/podmiotu zgłaszającego swoje uwagi (pole nieobowiązkowe)

Imię i nazwisko oraz/lub nazwa instytucji

2. Reprezentowane środowisko. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

jakie?.........................................................................................................................................................
I. Propozycje zmian, uzupełnień, wnioski, uwagi

ELEMENT STRATEGII
(proszę podać nr strony, rozdziału,
podrozdziału lub akapitu, tak aby ułatwić
zidentyfikowanie treści, do których odnoszą
się propozycje zmian)

UWAGI, WNIOSKI, PROPOZYCJE ZMIAN WRAZ
Z UZASADNIENIEM

Rozdział 1. Zasoby gminy Oborniki Śląskie

Rozdział 2. Główne problemy społeczne i potrzeby zidentyfikowane w gminie Oborniki Śląskie

Rozdział 3. Analiza SWOT

Rozdział 4. Cele i zadania

Rozdział 5. Wdrażanie, monitoring, ewaluacja, i aktualizacja Strategii.

II. Propozycje zadań do realizacji na lata 2015 – 2020 do ujęcia w Strategii (jeśli macie Państwo
więcej niż jedną propozycję, prosimy o skopiowanie tabeli)
1. Nazwa zadania

2. Opis zadania (jaki jest cel działania? kto jest odbiorcą działania? jaki jest zasięg terytorialny działania?)

3. Kto może być realizatorem zadania?

4. Uzasadnienie realizacji(dlaczego projekt jest potrzebny? jakie są zakładane korzyści realizacji projektu?)

Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie kwestionariusza.
Rozdział 3. Analiza SWOT

Rozdział 4. Cele i zadania

Rozdział 5. Wdrażanie, monitoring, ewaluacja, i aktualizacja Strategii.

II. Propozycje zadań do realizacji na lata 2015 – 2020 do ujęcia w Strategii (jeśli macie Państwo
więcej niż jedną propozycję, prosimy o skopiowanie tabeli)

1. Nazwa zadania

2. Opis zadania (jaki jest cel działania? kto jest odbiorcą działania? jaki jest zasięg terytorialny działania?)

3. Kto może być realizatorem zadania?

4. Uzasadnienie realizacji(dlaczego projekt jest potrzebny? jakie są zakładane korzyści realizacji projektu?)

Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie kwestionariusza.

