
Wójt Gminy Przyłęk

Zarządzenie nr 149/2022
Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 18 października 2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Przyłęk na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust.3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 283/LI/22 Rady 
Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz uchwałą 
nr 26/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyłęk zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Przyłęk na lata 2022-2030.
2. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag 

i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust.1.

§ 2
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030 podlega konsultacjom z:

1) mieszkańcami Gminy Przyłęk,
2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi

na terenie gminy Przyłęk organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) sąsiednimi gminami,
4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

§ 3
Konsultacje będą prowadzone w terminie od 19.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

§ 4
Ogłoszenie wraz z dokumentacją, dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 
19 października 2022 r.:

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Przyłęk,
2) na stronie internetowej gminy: www.przylek.pl
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przyłęk: bip.przylek.pl

§ 5
Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1) publicznego wezwania do zgłaszania uwag, wniosków i opinii z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 
– w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2;

2) pisemnej, poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, 
o których mowa w § 2 pkt. 3 i 4.
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§ 6
1. Uwagi, wnioski i opinie podmiotów, o których mowa w § 2 pkt. 1-4 mogą być składane za 

pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, według wzoru opublikowanego wraz z 
projektem strategii, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w terminie 
wskazanym w § 3, złożonego w następujący sposób: 
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: przylek@przylek.pl (w tytule maila prosimy 

wpisać „Konsultacje społeczne Strategii Gminy Przyłęk na lata 2022- 2030”)
2) w siedzibie Urzędu Gminy Przyłęk, p. nr 3
3) pocztą na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w § 3 oznacza rezygnację z jej 
przedstawienia.

§ 7
Za organizację i koordynację konsultacji społecznych oraz opracowanie ich wyników 
odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Cieślikowska – Szewczyk - Sekretarz Gminy Przyłęk,
tel.: (48) 677-30-16, e - mail: cieslikowska@przylek.pl.

§ 8
1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób i podmiotów 

oraz zgłoszonych uwag.
2. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej 

informacje o:
a) przedmiocie i celu konsultacji,
b) terminie realizacji konsultacji,
c) mieszkańcach i podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
d) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
e) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz 

z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag 
zgłoszonych w trakcie konsultacji.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 14 dni od daty 
zakończenia konsultacji:
a) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku
b) na stronie internetowej gminy: www.przylek.pl
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przyłęk: bip.przylek.pl

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Eugeniusz Wolszczak
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYŁĘK
 NA LATA 2022-2030

Uzupełniony formularz prosimy:
1) przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przylek@przylek.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Strategii 

Gminy Przyłęk na lata 2022- 2030”)
2) złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Przyłęk, p. nr 3
3) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk

KONTAKT DO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UWAGĘ: email/ tel. (zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO):………………………………………………………

Lp. TYTUŁ I NUMER ROZDZIAŁU/CZĘŚCI STRONA JEST (obecny zapis) PROPONOWANY ZAPIS (uwagi)


