
 

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 

Burmistrza Stawiszyna 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii 

Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) w związku z Uchwały Nr XXVIII/197/2021 

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia 

do opracowania projektu „ Strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021 – 2030” 

oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju 

gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także Uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej 

w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn, Burmistrz Stawiszyna zarządza, 

co następuje: 

  

§ 1 

Przedmiot i cel konsultacji 

1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju 

Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030. 

2. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag 

i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 podlega konsultacjom: 

1) z mieszkańcami gminy Stawiszyn, 

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

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami – Blizanów, Mycielin, Żelazków, Grodziec, Rychwał, a także z ich 

związkami, 

4) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 

5) z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania 7 Kraina Nocy i Dni”  

6) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

 

 



§ 3 

Sposób udostępniania dokumentacji 

1. Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotycząca 

przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 28 kwietnia 2021 r.: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, 

2) na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy, 

3) na stronie internetowej gminy http://www.stawiszyn.pl/,  

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn: http://stawiszyn.pl/bip/. 

2. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na stronie internetowej 

gminy http://www.stawiszyn.pl/. 

 

§ 4 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 4 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r. 

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej 

przedstawienia. 

 

§ 5 

Formy przeprowadzenia konsultacji 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów 

i instytucji, o których mowa w § 2, pkt 3-6; 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można 

składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru 

opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 

w następujący sposób: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 

Stawiszyn, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym, 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 

Stawiszyn (decyduje data wpływu do Urzędu), 

3) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@stawiszyn.pl 

4) spotkania publicznego – mając na względzie stan epidemii, spotkanie konsultacyjne 

odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ratusza, 62-820 

Stawiszyn, ul. Plac Wolności 1, z zachowaniem reżimu sanitarno - epidemiologicznego. 

Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii 

Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030, a następnie możliwość zgłaszania 

uwag i dyskusji z ekspertem. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić 

chęć swojego uczestnictwa do dnia 12 maja 2021r, drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@stawiszyn.pl lub telefoniczny: 62 7528079.  
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§ 6 

Osoba odpowiedzialna za konsultacje 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji 

jest Agnieszka Morawska Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów 

oraz zgłoszonych uwag. 

2. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej 

informacje o: 

1) przedmiocie i celu konsultacji, 

2) terminie realizacji konsultacji,  

3) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie 

osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach, 

4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji, 

5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz 

z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag 

zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem). 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 30 dni od daty 

zakończenia konsultacji: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, 

2) na stronie internetowej gminy http://www.stawiszyn.pl/, 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn: http://stawiszyn.pl/bip/. 

 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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