
ZARZĄDZENIE NR 278/2020 
WÓJTA GMINY CZARNKÓW 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na 
lata 2021 – 2028 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Czarnków na lata 2021 – 2028. 

§ 2.  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Czarnków 
do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021 – 2028. 

§ 3.  Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Czarnków. 

§ 4.  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Czarnków, zamieszkujący 
na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy 
Czarnków. 

§ 5.  Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 30.09.2020 r. do 21.10.2020 r. 

§ 6.  Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie 
będącej przedmiotem konsultacji poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 7.  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021 – 2028 oraz formularz zgłoszeniowy 
publikuje się na stronie internetowej Gminy Czarnków: https://czarnkowgmina.pl/ oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: http://www.bip.czarnkowgmina.pl/. 

§ 8.  Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag wysyła się drogą elektroniczną na adres e-mail: 
czarnkow@wanir.edu.pl. 

§ 9.  Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dacie ich zakończenia 
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, stronie internetowej Gminy Czarnków 
i Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 10.  Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie 
internetowej Gminy Czarnków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 11.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Czarnków. 

§ 12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

z up. Wójta Gminy 
Zastępca Wójta 

 
 

Monika Piotrowska 
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Załącznik do zarządzenia Nr 278/2020 

Wójta Gminy Czarnków 

z dnia 30 września 2020 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do dokumentu 

Strategia Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028 

1. Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)   

Adres korespondencji 
(e-mail)   

Telefon/fax.   

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. 
Konieczne jest wypełnienie punktu 1. 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  czarnkow@wanir.edu.pl 
wpisując w tytule wiadomości: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-
2028” do dnia 21 października 2020 r. 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-
2028. 

Lp. Część dokumentu do 
którego odnosi się uwaga Obecny zapis Propozycja 

zmiany Uzasadnienie 

1.     

2.     

3.     

…     
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