
Zarządzenie Nr 44/22 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu  

pn. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz Uchwały Nr L/325/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego poz. 1266) oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju 

Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, zwanego dalej Strategią. 

2. Inicjatorem konsultacji jest Wójt Gminy Gorzyce. 

3. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Gorzyce, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorców), sąsiednich 

gmin, Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 

Puszczy Sandomierskiej” oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26.04.2022 r. do 31.05.2022 r.  

§2. 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3. 

Konsultacje, o których mowa w §1 będą przeprowadzone w formie zgłaszania do Urzędu Gminy 

Gorzyce uwag i propozycji zmian, w formie papierowej, elektronicznej lub ustnej 

z wykorzystaniem formularza, który zostanie udostępniony wraz z projektem Strategii 

w pierwszym dniu rozpoczęcia konsultacji. 

§4.  

Treść zarządzenia zostanie poddana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tutejszego 

Urzędu, w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce 

(www.gorzyce.itl.pl) i na stronie internetowej gminy (www.gminagorzyce.pl). 

§5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gorzyce. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

          Leszek Surdy 



Załącznik   

do Zarządzenia  
Nr 44/22  

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu 

Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 

 

Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 stanowić będzie, od chwili jej 

przyjęcia, podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne 

dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, 

cele i kierunki polityki rozwoju gminy oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania 

pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych. 

 Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 26.04.2022 r. do dnia 

31.05.2022 r.  

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej: 

 z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze 

będzie można dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce,  

ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – 

projekt Strategii Rozwoju Gminy”. 

c) bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Gorzyce 

w godzinach pracy Urzędu. 

 

 Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.  

 

 Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 26.04.2022 r.: 

 w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Gorzyce; 

 w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej  

(http://www.gorzyce.itl.pl/bip) oraz na stronie internetowej Gminy Gorzyce 

(http://www.gminagorzyce.pl). 

 

 


