
Zarządzenie Nr 96/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Wołczyn na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje:

§1

Postanawia  się  przeprowadzić  z  mieszkańcami  Gminy  Wołczyn  konsultacje  w  sprawie 
ustalenia treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022 (załącznik  
nr 1).

§2

Celem konsultacji jest zebranie opinii,  uwag i propozycji mieszkańców dotyczących treści 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015 - 2022.

§3

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2015 r.

§4

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

§5

Konsultacje polegać będą na:

1)  udostępnieniu  mieszkańcom treści  projektu  Strategii  Rozwoju  Gminy Wołczyn  na  lata 
2015  -  2022  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie: 
www.bip.wolczyn.pl oraz na stronie internetowej www.wolczyn.pl.

2) wyłożeniu do wglądu w wersji papierowej projektu  Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na 
lata 2015 - 2022 w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46 - 250 Wołczyn (w 
Referacie Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej pok. nr 32 A, II p.)

3) przyjmowaniu od mieszkańców za pomocą formularza konsultacyjnego pisemnych uwag, 
propozycji dotyczących udostępnionego projektu strategii.

§6

1. Wzór formularza,  do wnoszenia opinii,  uwag i propozycji do projektu strategii,  określa 
załącznik nr 2.



2.  Formularz,  o  którym  mowa  w  ust.  1  zostanie  zamieszczony  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej  Urzędu Miejskiego w Wołczynie:  www.bip.wolczyn.pl,  na stronie  internetowej 
www.wolczyn.pl oraz dostępny będzie w miejscu wyłożenia projektu strategii.

3.  Wypełnione formularze konsultacyjne należy składać w terminie do 3 lipca 2015 r.  do 
godz. 15:30, poprzez:
a) złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46 - 250 
Wołczyn (parter budynku),
b) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: strategia@wolczyn.pl 
wpisując w tytule korespondencji: "Konsultacje strategii".

§7
1. Wszystkie złożone uwagi, opinie mieszkańców będą przeanalizowane oraz przygotowane 
zostaną ewentualne poprawki do projektu Strategii Rozwoju gminy Wołczyn na lata 2015 – 
2022.

2. Konsultacje społeczne są ważne beż względu na ilość zgłoszonych uwag, opinii, czy 
poprawek.

§8

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Rozwoju  Gospodarczego, 
Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§9

Udzielaniem wyjaśnień dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczy na łata 2015 - 
2022 zajmować się będą: zastępca burmistrza Wołczyna Bogusław Adaszyński - koordynator 
ds. opracowania strategii oraz Bożena Grabas - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§10

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wołczynie 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§11

Protokół  z  przeprowadzonych  konsultacji  zamieszczony zostanie  w Biuletynie  Informacji 
Publicznej,  na  stronie  internetowej  gminy  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  
w Wołczynie do 14 dni od zakończenia konsultacji.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                           mgr Jan Leszek Wiącek


