
Zarządzenie Nr 155 

Wójta Gminy Mykanów 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia o konsultacjach społecznych  

projektu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030 
 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 – 6  ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. 

zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Ogłaszam konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030. 

 

§ 2 
 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030, 

w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu 

najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom 

złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu, o którym mowa w §1 ust.1. 

2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Mykanów oraz 

opublikowany na stronie internetowej gminy: www.mykanow.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.mykanow.4bip.pl od dnia  09.12.2022 r. 

 

§ 3 

1. Konsultacje prowadzone są w terminie od  09.12.2022 r.  do  13.01.2023 r. 

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030 podlega konsultacjom: 

1) Z mieszkańcami Gminy Mykanów 

2) Z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na 

terenie Gminy organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi 

3) Podmiotami, które określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (z. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) 

 

§ 4 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

http://www.mykanow.pl/
http://www.mykanow.4bip.pl/


2. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać: 

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 

www.mykanow.pl wraz z projektem strategii do dnia 13.01.2023 r. w następujący sposób:  

a) w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów poprzez   

złożenie na Dzienniku Podawczym; 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

(decyduje data wpływu do Urzędu); 

c) podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 10.01.2023 roku  

o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie. 

2) Elektronicznie w następujący sposób: 

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_mykanow  

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mykanów e-PUAP: 

/x30y4r8ik6/skrytka  (decyduje data wpływu do Urzędu). 

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres bok@mykanow.pl, w postaci skanu 

podpisanego formularza do składania uwag. 

d) podczas spotkania on-line, które odbędzie się 11.01.2023 r. o godz. 16:00 pod 

linkiem: 

https://us02web.zoom.us/j/88431544245?pwd=S0JkMWdTekR4eUhiNEk3bFBhMW

01QT09 
 

§ 5 
 

1. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej www.mykanow.4bip.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów 

www.mykanow.pl - w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych. 

2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Izabela Sumlińska,  

tel. 34 32 88 019 wew. 40, e-mail: promocja@mykanow.pl  

3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Mykanów. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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