ZARZĄDZENIE NR 327/22
BURMISTRZA MYSZYŃCA
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”
Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1057), uchwały Nr XXVIII/191/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. Rady
Miejskiej w Myszyńcu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Myszyniec, uchwały Nr XXXVII/278/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Rady Miejskiej w Myszyńcu
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Myszyniec, w związku z uchwałą Nr XXV/268/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Miejskiej
w Myszyńcu w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec
do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt „Strategii Rozwoju
Gminy Myszyniec do 2030 roku”.
2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków
i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”.
§ 2. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku” podlega konsultacjom z:
1) mieszkańcami Gminy Myszyniec,
2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności działającymi na terenie
Gminy organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) sąsiednimi gminami (Łyse, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Rozogi) i ich związkami,
4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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–

Państwowe

§ 3. 1. Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od
dnia 16 maja 2022 r.:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec),
2) na stronie internetowej Gminy: www.myszyniec.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl.
2. Kalendarz czynności konsultacyjnych, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby
pełnomocników zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz
w miejscach określonych w ust. 1.
§ 4. 1. Ustala się następujący kalendarz czynności konsultacyjnych:
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1) konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17 maja 2022 r. do 27 czerwca
2022 r., w następujących formach:
a) pisemnej, poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów
i instytucji, o których mowa w § 2 pkt 3) i 4),
b) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez zgłaszanie uwag, wniosków
i propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”
za pomocą formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii
w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1. Zgłoszenia uwag można dokonać:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec), poprzez
złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu na parterze budynku ,
- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430
Myszyniec),
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@myszyniec.pl,
c) ustnej do protokołu lub pisemnej, podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach
29 maja 2022 r. o godz. 13:30 oraz 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, w sali widowiskowokinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.
2) po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:
a) przedmiocie i celu konsultacji,
b) terminie realizacji konsultacji,
c) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
d) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian
wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag wraz
z uzasadnieniem).
3) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2, zamieszcza się w terminie 30 dni od daty zakończenia
konsultacji:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec),
b) na stronie internetowej Gminy: www.myszyniec.pl,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www. myszyniec.nowoczesnagmina.pl
2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza rezygnację
z jej przedstawienia.
§ 5. Wyznacza się jeden obwód konsultacyjny, który obejmuje granice administracyjne całej
gminy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec).
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§ 6. Osobą wyznaczoną do organizacji i koordynacji procesu konsultacji społecznych
oraz pełnomocnikiem do spraw konsultacji jest Pani Natalia Kaczyńska, tel.: (29) 77 21 141 wew. 34,
e-mail: inwestycje.os@myszyniec.pl, pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca
Elżbieta Abramczyk
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