
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030 

Na podstawie art.30 ust.1, w związku z art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz zgodnie z §1 ust.3 Uchwały nr XLIII/293/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/255/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 
31 sierpnia 2021r. okreslającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania "Strategii Rozowju Gminy Drzewica 
2030, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, Burmistrz Drzewicy zarządza, co następuje:   

§ 1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030. 

§ 2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Drzewica, o których mowa w § 1 przeprowadza się 
w terminie od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 11 kwietnia 2022 roku w formie zbierania uwag i opinii 
mieszkańców w zakresie projektu dokumentu za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 
1 do zarządzenia. 

§ 3. Uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030 należy przesłać pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Miejski w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, lub pocztą elektroniczną na adres 
ugm@drzewica.pl            . 

§ 4. Ustalam spotkanie konsultacyjne na dzień 22 marca 2022r. w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Burmistrza Drzewicy 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Dominik Niemirski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 18/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 4 marca 2022 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Drzewica 2030 

Konsultacje społeczne 

Szanowni Państwo ! 

 
Możecie się Państwo już zapoznać z projektem Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030. Jest to 
niezwykle ważny element rozwoju naszej gminy na kolejne lata. W tym formularzu możecie Państwo 
zgłosić uwagi, sugestie, pomysły do projektu Strategii. 

Czy strategia zawiera poprawnie skonstruowane cele? 

TAK 

NIE 

Czy macie Państwo jakiekolwiek inne pomysły na rozwój naszej Gminy? Jeśli tak to jakie? 

 

Czy macie Państwo uwagi do projektów zawartych w dokumencie? Jeśli tak, to jakie? 

 

Jeśli uważacie Państwo, że Strategia zawiera jakiekolwiek błędy merytoryczne prosimy o ich wskazanie. 

 

Odpowiedzi można przekazać: 

a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica; 

b) elektronicznie na adres: e-mail: ugm@drzewica.pl        ; 

c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

Formularz zgłasznia uwag należy złożyć w terminie do 11 kwietnia 2022 roku. 
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