
Zarządzenie Nr 3/2016 
 

Wójta Gminy Krotoszyce 
 

z dnia  13 stycznia 2016r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krotoszyce 
na lata 2016-2025 
  
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1515), uchwały NR VII/51/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 12 września 
2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy zarządzam, co następuje: 
 
§ 1 
 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krotoszyce na lata 

2016-2025, zwanej dalej „Strategią”. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1  ma na celu zebranie uwag, 

wniosków i opinii mieszkańców gminy Krotoszyce w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Krotoszyce na lata 2016-2025. 

 
§ 2 
 
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz 

obejmują swoim obszarem Gminę Krotoszyce. 

 
§ 3 
 
1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych lub 

elektronicznych uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywać się będzie przez 

upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na portalach: 

www.krotoszyce.pl, www.bip.krotoszyce.pl, oraz wskazanie komórki organizacyjnej, w której 

można uzyskać dodatkowe informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej. 

3. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4. miejscem składania ankiet 

jest Urząd Gminy w Krotoszyce, tj.:  sekretariat,  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: 

sekretarz@krotoszyce.pl 

 
§ 4 
 
1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 15 stycznia 2016 roku i potrwają do 31 



stycznia 2016.  

2. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który podany zostanie do publicznej 

wiadomości w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag  

i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.krotoszyce.pl oraz poprzez udostępnienie  

w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Krotoszyce odpowiedzialnej za dany proces 

konsultacji. 

 
§ 5 
 
Odpowiedzialnym za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, koordynację zadań  

z zakresu działań informacyjnych i technicznych jest Pani Anna Rabska, Sekretarz gminy, e-mail: 

sekretarz@krotoszyce.pl, tel./fax 76 88 78 421/ 76 88 78 370. Tam też można uzyskać dodatkowe 

informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej. 

 
§ 6 
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
 
§ 7 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


