
 

OGŁOSZENIE  
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju  

Gminy Żychlin na lata 2022-2030 
 
 
Burmistrz Gminy Żychlin, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005 i 1079) oraz § 1 Uchwały Nr 

L/242/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy  Żychlina na 

lata 2022-2030”, w tym trybu konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1057; z 2022 r. poz. 

1079) ze zmianami ogłasza: 

 

konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030. 

 

1. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu umożliwienie mieszkańcom, lokalnym 

partnerom społecznym i gospodarczym złożenie uwag dotyczących Strategii Rozwoju 

Gminy Żychlin na lata 2022-2030.  

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030 konsultuje się również,  

z sąsiednimi gminami, związkami gmin oraz właściwym dyrektorem regionalnym 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

3. Konsultacje będą prowadzone od dnia 4 sierpnia 2022 r. do dnia 9 września 2022 r.  

w formie otwartych protokołowanych spotkań oraz w formie elektronicznej.  

4. Otwarte spotkania konsultacyjne zaplanowane są w dniach: 16 sierpnia 2022 r. i 19 

sierpnia 2022 r., o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie  

przy ul. Barlickiego 15 a w Żychlinie. 

5. Uwagi i opinie w formie ustnej będzie można składać podczas otwartego spotkania 

konsultacyjnego. 

6. Konsultacje będą prowadzone także w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 

internetowej www.zychlin.eu z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego   udostępnionego pod linkiem https://forms.gle/kp89xohjF5BWRHxY7 

7. Ogłoszenie o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu 

Strategii Gminy Żychlin na lata 2022-2030 oraz terminie i miejscu organizowanych 

spotkań otwartych zamieszcza się na stronie internetowej www.zychlin.eu ,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  

8. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Żychlinie wyznaczoną do prowadzenia 

konsultacji jest referat Gminne Centrum Promocji i Informacji. 

9. Wynik konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żychlinie 

nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.  
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