
Uchwała Nr XLI/240/2018 

Rady  Gminy Rozdrażew 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju  

                            Gminy Rozdrażew na lata  2018 - 2026 

 

 

 Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Rozdrażew dotyczących 

Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018-2026 

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018 -2026. 

 

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie do 30 września 2018r. 

 

§ 3. Przed przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami Gminy Rozdrażew, projekt  Strategii 

Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018-2026 zostanie wyłożony do wglądu w pokoju Nr 6 oraz 

będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4.Konsultacje obejmą obszar  13 jednostek pomocniczych gminy Rozdrażew:  Budy,  Chwałki, 

Dąbrowa, Dzielice, Henryków, Maciejew, Grębów, Nowa Wieś, Rozdrażew, Rozdrażewek, 

Trzemeszno, Wolenice, Wyki i przeprowadzone będą w formie głosowań na zebraniach                                  

z mieszkańcami na terenie w/w sołectw. 

 

§ 5. Określa się następujący tryb i sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których 

mowa w § 1: 

1) konsultacje polegać będą na przedłożeniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 

2018-2026, na zebraniach z mieszkańcami Gminy Rozdrażew, którym przewodniczyć będzie osoba 

upoważniona przez Wójta Gminy Rozdrażew, w sposób umożliwiający wniesienie ewentualnych 

wniosków i uwag do ww projektu; 

2) o terminie wyłożenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018-2026 mieszkańcy 

zostaną powiadomieni poprzez  umieszczenie  informacji  w  tym zakresie na tablicach  ogłoszeń 

Urzędu  Gminy Rozdrażew,  w siedzibach  sołectw,  w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Rozdrażew oraz w formie kurendy. 

3) po upływie terminu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2018-2026 

Wójt Gminy Rozdrażew przedstawi Radzie Gminy wyniki przeprowadzonych konsultacji; wyniki 

zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy. 

 



§ 6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Rozdrażew przekaże mieszkańcom 

poprzez rozplakatowanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz poprzez stronę internetową i 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, ze zm.), w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy 

mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. 

 

Strategia Rozwoju Gminy, uchwalana przez radę gminy, stanowi dokument wymagający 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy, jako akt prawny wyznaczający kierunek                            

dla władz gminnych w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

       Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  


