Zarządzenie Nr 95/2015
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy
Żychlin na lata 2015-2022”.

Na podstawie art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072 oraz Uchwały
Nr VIII/29/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zarządzam co następuje:
§1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żychlin
na lata 2015-2022” zwanego dalej „strategią” w okresie od 18.08.2015r. do 15.09.2015r.
2. Przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ma na celu
wyrażenia opinii, złożenia uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji.
§2
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 pkt.1 będą o zasięgu ogólno gminnym
skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Żychlin.
§3
Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
1. Protokołowanego, otwartego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji
z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia, zgodnie
z harmonogramem spotkań zawartym w ogłoszeniu Burmistrza Gminy Żychlin.
2. Zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością
wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzania.
§4
Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie poprzez
upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na stronie
internetowej gminy www.gminazychlin.pl w zakładce „Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy
Żychlin” , Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz w Gminnym Centrum
Promocji i Informacji, w którym będzie można uzyskać dodatkowe informacje wraz
z projektem dokumentu w wersji papierowej.

§5
Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 1 pkt.1. Miejscem
składania formularzy konsultacyjnych jest Gminne Centrum Promocji i Informacji
w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a lub przesłanie drogą elektroniczną na adres:
ue@gminazychlin.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żychlinie,
Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022”

§6
Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy Żychlin podaje do publicznej wiadomości, nie później
niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej www.gminazychlin.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń.
§7
Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Gminne Centrum
Promocji i Informacji.
§8
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość mieszkańców biorących w nich udział.
§9
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żychlin.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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