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OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIa
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Na podstawie ań. ]d Usta§y 7 dnia 5 cżef§ca ]99I] r, o salrror7ądzie p,,rtiatnslln
j.
(t,
Dz. U. ż 2022 l,. poz, 528), \Ą, ZWiąZku 7 § ] t]ohwał) Nr LIl/]5]/02 Rad), Po\łiatu w KętrżyIric
Z dnia 30 stvcznia 2002 r. w sprarł,ie: żasad i ilbu p|zeplolvadzania konsultacji ż lnicsżkańcami
Powiatu Kęlrzyńskicgo, Zar7ąd Powiatu w Kclr4,nie infon]uje micszkańcó!\, powiatu kęn,zyńskiego
() plar]olvanyn rozpoczęoiu konsultacji spolecznych projcktu progmmu pn, _,Progt.am oćhrony
srodo\Yiska dla PowiAtu Kętrzł,ń§kiego do 2030 roku",

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie:
26 maja 2022 r.- l'7 czerwaa 2022 r.
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2)

:)

4)

plzepr

ladżan},ch konsultac.iach zosianie u]nicszczona:
inlcnrclolvci Starost\\a Po\\ia10\\,ego N Kętrzyn
na stronie Biule§nu Informacji Publicznęj starostwa Powiatowe8o
www,biD,statostwo,ketrz]/l1,Dl. w zakładce: Konsultacje społecme;
żamics7c/cnie inlormacJi $ pra,ie lokaInej:
\łflviesz€ni€ :la tablicy ogłoszeli Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

1ntbnnacja o

na sltonie

w

Kęhzynie

ljwagi i opinie rnożla składać do dnia ] 7 c7€l,wca f0]2 l, na fon11ulaźu udostępnbnym na slronic
intelneto\Ą,ej w\lw,hi1l,slaluslwo,!cllżvn,pl zakładka Konsultacic społeczne lub w siedzibic
Sta|ost\la Pow iatowego rr Kętrz""-n ie, Pl , C runrvaldzki 1 , rl j cdrrym z rłl,m ien ionych nizej sposobów:
l) za pośrcdnict\łempocZt} eleklroniczncj

2)

f'axem: 89 75l 2,10l;
3,) pocłą tradyc},jDą na adl.3s: Starostwo PoWiatowe
l 1-400

Kęlrzyn,
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Kęlrzynic. Pl, Grurnlvaktzki l,

dopiskicm; .,Konsultaoje spoleczne";

Powiatowego w Kętrżrynic. Pl, Grunwaldzki ],
(Biulo
1,1
obshrgi Klicnta) \ł godZinach plac) urzędu,

,l) osobiście \Ą siedżibic Starost\ła
]

l

400 Kętrryn, pokó] nl,

W)-dZiałcnr odpo\łiedzialnynr za przepxllladzeiie konsultacii spolec7n}oh oraz plzrjlno*anie
urvag będzie Wydział Rolnictwa i Cospodaro\Ą,ania Srcdo§iskien1. a osobą koord},nującą po\tslanie
dokulnentLr Agata Ko\ł,alska-Skólka, e-lnail: Agllta,l(Lr!,ils](a skolka:451n]!l1!]),\ellżYllł.|.
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