
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 
Burmistrza Modliborzyc 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Modliborzyce na lata 2020-2025. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Modliborzyce, 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Modliborzyce na lata 2020 - 2025. 
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Modliborzyce 

do projektu Strategii Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2020 - 2025. 

§ 2. 

1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Modliborzyce.  
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Modliborzyce, 

zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje 
pozarządowe z terenu gminy Modliborzyce. 

§ 3. 

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 14.05.2020 r. do 03.06.2020 r. 

§ 4. 

1. Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag  
w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez formularz ankietowy. 

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2020 – 2025 oraz formularz 
ankietowy  publikuje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Modliborzycach 
 www.ugmoliborzyce.bip.lubelskie.pl  w zakładce „Urząd Miejski - Konsultacje społeczne” 
oraz na stronie internetowej Gminy www.modliborzyce.pl - w zakładce „Konsultacje 
społeczne”  

3. Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag wysyła się drogą elektroniczną na adres  
e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl 

4. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich 
zakończenia poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Modliborzyce i Biuletynie 
Informacji Publicznej 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Modliborzyc 

 

Witold Kowalik 


