
INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI 
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda 

na lata 2019-2025” 
 

PROJEKT STRATEGII DO WGLĄDU LUB POBRANIA 
 

1. wersja papierowa do wglądu: 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie w godzinach pracy Urzędu,  

tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, 
 sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w godzinach pracy Ośrodka, 

tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00. 
 

2. wersja elektroniczna do pobrania: 
 plik do pobrania na www.ostroda.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” 
 plik do pobrania na www.bip.ostroda.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 

 
 

FORMA ZŁOŻENIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU STRATEGII 
 
Uwagi i propozycje można składać w formie pisemnej lub ustnej poprzez: 
 
1. formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/zv5ygw4v  

lub 
 na stronie  www.ostroda.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” 
 na stronie www.bip.ostroda.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 
 

2. formularz w formie edytowalnego dokumentu: 
 do przesłania za pomocą e-mail na adres: konsultacje.mpr@um.ostroda.pl:  

 
3. formularz w wersji papierowej: 

 do złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim pod adresem:  
14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 

 do przesłania drogą tradycyjną (pocztą, kurierem) na adres: Urząd Miejski w Ostródzie,  
14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 

 
4. w formie ustnej poprzez bezpośrednie spotkanie konsultacyjne: 

 10.09.2019 r. o godz. 16:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie 
 
Formularze do pobrania znajdują się: 

 plik do pobrania na www.ostroda.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” 
 plik do pobrania na www.bip.ostroda.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” 
 wersja papierowa dostępna w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Ostródzie 
 wersja papierowa dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ostródzie 
 
 

TERMIN 
 
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się od dnia 04.09.2019 r., a termin zakończenia konsultacji  do 
dnia 17.09.2019 r. do godziny 15:30 – liczy się data i godzina wpływu. Uwagi lub wnioski złożone po 
tym czasie nie będą rozpatrywane. 
 
 

UCZESTNICY KONSULTACJI 
 
Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Ostródy. 



  
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE NA KONSULTACJE 

 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Monitorowania, Planowania 
Strategicznego i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. 
 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji udzielać będą pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 
 
 

WYNIKI KONSULTACJI 
 
O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Ostróda poinformuje na oficjalnej stronie internetowej 
Miasta (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ostroda.pl) w ciągu siedmiu 
dni od dnia zakończenia konsultacji. 


