OGŁOSZENIE
Burmistrz Sulęcina ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Strategii
Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027"
na podstawie art. 30 ust. 1, w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022, poz.559), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021, poz. 1051) oraz § 4 pkt 1, § 8, §
9 ust 2 i 3 i § 10 Uchwały nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Sulęcin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 408 i poz. 1175)
ogłaszam, że od 06.04.2022 do 11.05.2022 prowadzone będą konsultacje społeczne
projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027", których celem będzie
zebranie opinii w zakresie opracowanego dokumentu.
I. Konsultacje społeczne skierowane są do:
- mieszkańców gminy Sulęcin,
- lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na
terenie gminy Sulęcin organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
- sąsiednich gmin i ich związków - gmin: Lubniewice, Bledzew, Międzyrzecz, Torzym, Ośno
lubuskie, Krzeszyce, Słońsk, Łagów, Celowego Związku Gmin CZG-12;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
II. Formy konsultacji:
- w przypadku samorządów oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu - poprzez przesłanie pisma wskazującego link do dokumentu Strategii
i formularza konsultacyjnego, z prośbą o wydanie opinii.
- w pozostałych przypadkach - poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu Strategii za
pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego.
- ustnie lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 19.04,
26.04 i 28.04.2022 r., w godzinach 13.30-15.30 w sali konferencyjnej Domu Joannitów
przy ul. Młynarskiej 1 w Sulęcinie.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 będzie w okresie
konsultacji
dostępny
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
gminy
Sulęcin
www.bip.sulecin.pl, w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 - w godzinach
jego urzędowania.
III. Opinie do Strategii (na formularzu do składania uwag) należy dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie do 11 maja 2022 r. w następujący sposób:
1) do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin,
3) pocztą elektroniczną na adres umig@sulecin.pl (wpisując w tytule e-maila "Uwagi do
Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki /dgv0ps567t/SkrytkaES.
Za ważne uznaje się stanowiska złożone osobiście lub przesłane na formularzu do
składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
w formie skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie

(za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego
elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

kwalifikowanego

podpisu

IV. Raport z przebiegu konsultacji zawierający między innymi wyniki konsultacji oraz
stanowisko Burmistrza Sulęcina, jak również uzasadnienie w przypadku nieuwzględnienia
uwag i propozycji, w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji zostanie:
1) zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej;
2) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
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