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Zarzqdzenie nr 7512022

W6jta Gminy Radymno

z dnia 2 sierpnia2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu

Strategii Rozrvoju Gminy Radymno na lata 2022 -2030

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

rozwoju (Dz.U. z 202b. poz.l057) w zwipzku z uchwalq nr XLll72l202l Rady Gminy

Radymno z dnia 30 listopada 202h. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego trybu

i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radymno nalata2022 -2030, atakae

Uchwal4 Nr 11111612015 Rady Gminy Radymno z dnia28 stycznia20l5r. w sprawie zasad

i trybu przeprowadzenia konsultacji zmieszkafrcami (Dz. Urz. Woj. Podk. z20l5r, poz. 389)

W6jt Gminy Radymno zarz1dza co nastgpuje:

$1

1. Oglasza sig konsultacje spoleczne, kt6rych przedmiotem jest projekt Strategii

Roavoju Gminy Radymno na lata 2022-203 0.

2. Konsultacje sQ prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii,

zebraniauwag i propozycji zmianw zakresie projektu, o kt6rym mowa w ust. 1.

s2

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Radymno nalata2022-2030 podlega konsultacjom:

1) z mieszkafrcani Gminy Radymno,

2) zlokalnymi partnerami spotecznymi i gospodarczymi, w szczegllnoSci z dzialaj1cymi na

tereni e Gminy Radymno or ganizaq ami p ozar zqdovvymi i przed si gbi orcami,

3) z s4siednimi gminami: Orly, Stubno, Wielkie O"ry, Laszki, Chlopice i Miastem Radymno,

4) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzialaria ,,ZTradycj4 w NowoczesnoSd",

5) z Dyrektorem Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Pafistwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



$3

Ogtoszenie wraz z zaproszeniem do :udzialu w konsultacjach i dokumentacjq,

dotyczqca przedmiotu konsultacji bgdzie dostgpne od dnia 2 sierpnia 2022 r.:

1) na tablicy ogloszeri w budynku Urzgdu Gminy,

2) na stronie intemetowej gminy Wgtygglgdyflnp.pll,

3 ) w B i ul etyni e Info rmacj i P ub I i cznej Gm i ny Wlyt[JgtqdJlmqq,jrc,s,pj.

$4

1. Konsultacje zostanqprzeprowadzone w terminie od 9 sierpnia2l2Zr. do 12 wrzeSnia 2022r.

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o kt6rym mowa w ust.l oz*acza rezygnacjE z jej

przedstawienia.

$s

Konsultacje przeprowadza sig w nastgpuj4cych formach:

1) pisemnej -poprzezprzeslanie pism o wydanie opinii do samorz4d6w i instytucji, o kt6rych

mowa w $ 2, pkt 3-5;

2) pisemnej otazzapomocq poctry elektronicznej - uwagi i opinie do projektu strategii moima

skladad pisemnie za pomoc4 wypelnionego i podpisanego formvlarza wedlug wzoru

opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym

w $ 4 ust. 1 w nastgpuj4cy spos6b:

a) w siedzibie Urzgdu Gminy Radymno, ul. Lwowsk a 38, 37 -550 Radymno , poprzez zloaenie

na Dzienniku Podawczym,

b) pocztq na adres Urzgdu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

(decyduje data wplywu do Urzgdu),

c) za pomocq poczty elektronicznej, na adres: ugradymno@pro.onet.pl lub poprzez system

ePUAP, adres skrytki Urzgdu Gminy Radymno ePUAP:/GminaRadymno/SkrytkaESP - za

wahne uznaje sig stanowiska przestane w postaci skanu podpisanego formularza zglaszaria

uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (zapomoc4podpisu zaufanego, bezpiecznego

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu);

rekomendowane jest dol1czenie toZsamej wersji edytowalnej

dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

d) ustnie oraz pisemnie podczas dyzur6w konsultaryjnych w dniu 05.09.2022r.,

w godzinach od 8:00 do 11:00 w budynku Urzgdu Gminy Radymno.



$6

Za organizacjg i przygotowanie konsultacji oraz opracowanie ich wynik6w

odpowiedzialny jest Pan Andrzej Nowostawski, pracownik Urzgdu Gminy Radymno,

zatrudniony na stanowisku ds. obstrugi inicjatyw spolecznych tel.: 16 6282419

w.31.

$7

1. Konsultacje s4 wuimebezwzglEdu na liczbg uczestniczqcych w nich os6b i podmiot6 w oraz

zgloszonych uwag.

2. Sporuqdza sig sprawozdanie z przebiegu i wynik6w konsultacji, zawieralqce co najmniej

informacje o:

1) przedmiocie i celu konsultacji,

2) terminie rcalizacji konsultacj i,

3) mieszkaricach i innych podmiotach zaangalowanych w konsultacje, w tym o liczbie os6b

i/luborganizacjitczestniczqcychwkonsultacjach,

4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,

5) wynikach konsultacji (zgloszonych opiniach i uwagach oruz proporycjach zmian) wraz z

uzasadnieniem uwzglgdnienia lub nieuwzglgdnienia poszczeg6lnych uwag zgloszonych w

trakcie konsultacji (ustosunkowanie sig do zgloszonych uwag wrazzuzasadnieniem).

3. Sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. 2. zarrieszcza siE w terminie 14 dni od daty

zakonczenia kon sultacj i :

1) na tablicy ogtoszeri w budynku Urzgdu Gminy,

2) na stronie internetowej gminy www.uglad),mno.pl,

3) w Biuletynie Informacj i Publicznej Gminy w_lirw.ugracly rn no, ires.pl


