
ZARZĄDZENIE NR 187/2022  

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO 

z dnia 23 maja 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzałkowo na lata 2022-2032” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), uchwały nr XXX/289/2022 

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-

2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz 

uchwały nr XIV/166/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Strzałkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5494), Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co 

następuje: 

 

§1 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo 

na lata 2022-2032”. 

 

§2 1.Konsultacje społeczne mają charakter gminny. 

2. Konsultacje prowadzone są w okresie: 1 czerwca 2022 r. – 5 lipca 2022 r. 

3. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2022-2032” zostanie opublikowany 

na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 1 czerwca 2022 r. 

 

§3 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach i terminach: 

1) badanie opinii mieszkańców na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 

2022-2032” poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a następnie przyjmowanie opinii, wniosków i uwag złożonych w formie 

pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

lub drogą elektroniczną (na adres ug@strzalkowo.pl) na formularzu udostępnionym w Urzędzie 

Gminy oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w terminie do 5 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy); 

2) w formie telefonicznej - przez cały czas trwania konsultacji społecznych w dni robocze w 

godz. 8.00-19.00 pod numerem 601 997 773; 

3) w formie pisemnej z: sąsiednimi  gminami  i ich  związkami,  lokalnymi  partnerami  

społecznymi  i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie do 5 lipca 2022 r. 

(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

2. Formularz składania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2022-

2032” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 



§4 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Gminy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, a także 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§5 1. Z przebiegu konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia 

sporządzony zostanie sprawozdanie, zawierający w szczególności zestawienie zgłoszonych 

uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.  

2. Sprawozdanie zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo, stronie 

internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.  

3. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Strzałkowo podaje do publicznej wiadomości 

poprzez:  

1) ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo oraz Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Strzałkowo,  

2) ogłoszenie wyników na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo. 

4. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Strzałkowo przedstawi Radzie Gminy na 

najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji. 

 

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Strzałkowo 

Dariusz Grzywiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2022-2032  

 

 

CZĘŚĆ I – DANE OSOBOWE     (* - wypełnienie obowiązkowe) 

 

imię i nazwisko*: ………………………………………………….  

tel.* : ...................................................................  

  

 

wyrażam opinię*(WŁAŚCIWIE PODKREŚLIĆ): 

a) jako osoba prywatna  

b) reprezentując: ………………………………………………………………………………………. 
(nazwa instytucji/podmiotu) 

 

CZĘŚĆ II – UWAGI, WNIOSKI I PROPOZYCJE ZMIAN  

 

 

Lp. 

Zapis w projekcie 

dokumentu, 

do którego zgłaszane są 

uwagi 

Sugerowana zmiana 

(konkretna propozycja 

nowego brzmienia zapisu) 

Uzasadnienie 

1.  
 

 

  

2.  
 

 

  

3.  
 

 

  

… 
 

 
  



Załącznik nr 2 

                        

OGŁOSZENIE 

o konsultacjach społecznych projektu  

„Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2022-2032” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), uchwały nr XXX/289/2022 

Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2023-

2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwały nr XIV/166/2020 Rady Gminy 

Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzałkowo, Wójt Gminy Strzałkowo 

informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Strzałkowo na lata 2022-2032”. 

Przedmiot konsultacji 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Strzałkowo na lata 2022-2032” 

Forma konsultacji 

1) badanie opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu na stronie internetowej Gminy 

i w Biuletynie Informacji Publicznej, a następnie przyjmowanie opinii, wniosków i uwag 

złożonych w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesłanych za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (na adres ug@strzalkowo.pl) na formularzu 

udostępnionym w Urzędzie Gminy oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w 

Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w formie telefonicznej - przez cały czas trwania konsultacji społecznych w dni robocze 

w godz. 8.00-19.00 pod numerem 601 997 773; 

3) w formie pisemnej z: sąsiednimi  gminami  i ich  związkami,  lokalnymi  partnerami  

społecznymi  i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Zasięg terytorialny i podmiotowy konsultacji 

Konsultacje społeczne mają charakter gminny. W konsultacjach mogą brać udział : 

1) mieszkańcy gminy, 

2) organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie – działające na terenie gminy w zakresie ich działalności 

statutowej, 

3) jednostki pomocnicze gminy, 

4) wspólnoty mieszkaniowe, 

5) inne podmioty zainteresowane. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

Konsultacje trwają od 1 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu uwag do 

Urzędu Gminy). 



Termin i sposób poinformowania mieszkańców o wynikach konsultacji 

Z przebiegu konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia sporządzony 

zostanie sprawozdanie, zawierający w szczególności zestawienie zgłoszonych uwag 

i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu i uzasadnieniem. Sprawozdanie 

zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo, stronie internetowej 

Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy 

Strzałkowo przedstawi Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji. 

 


