Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2015
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu „Strategii Rozwoju
Gminy Żychlin na lata 2015-2022”.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Żychlin działając 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 ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
dotyczących projektu dokumentu jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Żychlin
na lata 2015-2022”
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 18.08.2015r. do 15.09.2015r.
celem wyrażenia opinii, złożenia uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji.
2. Konsultacje skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Żychlin.
3. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
protokołowanego, otwartego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji
z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia,
zgodnie z harmonogramem spotkań.
Data
26.08.2015r.
Godz. 15:30
08.09.2015r.
Godz. 15:30

Miejsce
Sala konferencyjna Urzędu
Gminy w Żychlinie ul.
Barlickiego 15 a
Sala konferencyjna Urzędu
Gminy w Żychlinie ul.
Barlickiego 15 a

Grupa docelowa
Radni Rady Miejskiej,
Mieszkańcy Gminy Żychlin
Organizacje pozarządowe,
Mieszkańcy Gminy Żychlin,
Przedsiębiorcy

zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną
z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który będzie możliwy do
pobrania za pomocą strony internetowej www.gminazychlin.pl oraz w wersji papierowej
w Gminnym Centrum Promocji i Informacji.

4. Wnioski, uwagi, opinie można przekazać:
a) drogą elektroniczną na adres: ue@gminazychlin.pl w tytule emaila prosimy wpisywać
„Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022”
b) 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”
c) bezpośrednio do biura Gminnego Centrum Promocji i Informacji Urzędu Gminy
w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a.
5. Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 15 września 2015 roku nie będą rozpatrywane.

Burmistrz
(-) Grzegorz Ambroziak

