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Zarządzenie Nr 611/2022 

Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 26 kwietnia 2022 roku 

 

sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju 

Gminy Wińsko 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 

XLIII/311/2021 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii 

Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz uchwały nr IX/93/2019 Rady Gminy Wińsko z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wińsko, 

Wójt Gminy Wińsko zarządza, co następuje: 

 

§1 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko 

na lata 2022-2032”. 

 

§2 

1. Konsultacje społeczne mają charakter gminny. 

2. Konsultacje prowadzone są w okresie: 5.05.2022 r. – 8.06.2022 r. 

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

opublikowany na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej 5 maja 2022 r. 

 

§3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach i terminach: 

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

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 
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sekretariat@winsko.pl) na formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy oraz 

zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej w 

terminie do 8 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy); 

2) spotkania otwartego w dniu 19 maja o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Wińsku; 

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 8 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu 

Gminy). 

2. Formularz składania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na lata 

2022-2032” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§4 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie 

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

także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko. 

 

§5 

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

sporządzony zostanie raport, zawierający w szczególności zestawienie 

zgłoszonych uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu 

 i uzasadnieniem.  

2. Raport zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko, stronie 

internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


