
 

ZARZĄDZENIE Nr  78/2016 

WÓJTA  GMINY  OPORÓW  

z dnia 24 października 2016 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Oporów na lata 2017 -2022” 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 9 Załącznika do Uchwały Nr XI/40/2011 Rady Gminy 

Oporów z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 202) zarządzam, co następuje: 

 

       § 1.1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Oporów 

na lata 2017 – 2022” zwanego dalej „strategią”. 

 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Oporów 

do projektu strategii. 

      § 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 pkt.1. obejmują obszar całej Gminy 

Oporów. 

       § 3. 1.Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 10.11.2016 r. 

do dnia 28.11.2016 r. 

      § 4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie: 

1) otwartych  spotkań  z mieszkańcami zgodnie z harmonogramem spotkań zawartym w 

ogłoszeniu o konsultacjach społecznych stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

2) zbierania opinii, uwag i propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu 

konsultacyjnym stanowiącym  załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

      § 5. 1. Projekt strategii oraz formularz konsultacyjny dostępny będzie na stronie 

internetowej BIP Urzędu Gminy Oporów bip.oporow.pl (w zakładce konsultacje społeczne) 

oraz na stronie www.oporow.pl (w zakładce aktualności) pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy 

Oporów 2017-2022. 

 

        2. Projekt strategii oraz formularz konsultacyjny w wersji papierowej dostępny będzie  

w Urzędzie Gminy Oporów (pok. nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie. 

 

3. Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w  § 3: 

a) drogą elektroniczną na adres gmina@oporow.pl  

b) do skrzynek  znajdujących się w   Urzędzie  Gminy Oporów: 

 (pokój nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie 

 

      § 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie oraz opracowanie wyników konsultacji 

społecznych jest Sekretarz Gminy. 

      § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

  

mailto:gmina@oporow.pl


                                                                                 
                                                                                      Załącznik Nr 1  

                                                                   do Zarządzenia Wójta Gminy Oporów Nr 78/2016  

                                     z dnia 24 października 2016 r.  

                                                                                      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  

                                                                         „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -2022” 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH  

 

      Wójt Gminy Oporów działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 dnia marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 9 Załącznika do Uchwały 

Nr XI/40/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych 

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -2022” 

 

1. Konsultacje społeczne  przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. 

do dnia 28 listopada 2016 r.  

2. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Oporów. 

3. Projekt strategii dostępny będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Oporów 

bip.oporow.pl (w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronie www.oporow.pl (w zakładce 

aktualności) pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy Oporów 2017-2022. 

oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oporów (pok. nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Oporowie. 

 

4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie: 

  1) otwartych  spotkań  z mieszkańcami: 

      a) w dniu 14 listopada  2016 r. o godz. 12.00 - świetlica wiejska w Mnichu-Ośrodku 

      b) w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 14.00  - Zespół Szkół w Szczycie 

       c) w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 12.00 – Gminna  Biblioteka Publiczna w Oporowie   

      d) w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 14.00 - świetlica wiejska w Świechowie  

  2) zbierania opinii, uwag i propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu 

konsultacyjnym,  który będzie można pobrać ze strony internetowej bip.oporow.pl (zakładka 

konsultacje społeczne) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oporów (pok. Nr 8) 

i Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie 

 

5. Formularze konsultacyjne należy składać: 

a) drogą elektroniczną na adres gmina@oporow.pl ( w tytule e-maila należy wpisać 

„Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -

2022”) 

b) do skrzynek  znajdujących się w   Urzędzie  Gminy Oporów: 

 (pokój nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie 

 

 6. Opinie, uwagi i propozycje, które wpłyną po dniu 28 listopada 2016 r. nie będą 

rozpatrywane. 
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                                                                                                        Załącznik Nr 2  

                                                                   do Zarządzenia Wójta Gminy Oporów Nr 78/2016  

                                     z dnia 24 października 2016 r.  

                                                                                      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  

                                                                         „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -2022” 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

do projektu Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017-2022:  
 

 

 Zgłaszający:   

Imię i nazwisko  

Nazwa podmiotu 

zgłaszającego  

 

 

Adres do 

korespondencji 
 

Telefon  

E-mail   

 

 Zgłaszane uwagi, opinie  i propozycje: 

 

 Część dokumentu,   

do którego odnosi się 

uwaga - rozdział/strona 

Treść uwagi  

(jeśli możliwe, propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie uwagi 

1    

2  

 

  

3  

 

  

 

Wypełniony formularz prosimy złożyć pocztą elektroniczną na adres: gmina@oporow.pl 

(w tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy Oporów na 

lata 2017-2022) lub do skrzynek  znajdujących się w   Urzędzie  Gminy Oporów  (pokój nr 8) 

oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie w terminie do dnia 28 listopada 2016 r.  
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