
ZARZĄDZENIE NR OS.0050.323.2022 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica  

na lata 2023 – 2030 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                        

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030. 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030,                       

w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższej 

dekady. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag 

dotyczących projektu ww. dokumentu. 

2. Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Brzeźnica oraz 

opublikowany na stronie internetowej gminy www.brzeznica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.malopolska.pl/ugbrzeznica od dnia 14.11.2022 r. 

 

§ 3. 

1. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 14.11.2022 r. do 19.12.2022 r. 

2. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Brzeźnica. 

 

§ 4. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania uwag i opinii w formie pisemnej 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 19.12.2022 r. w następujący sposób: 

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 

www.brzeznica.pl wraz z projektem strategii: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica poprzez 

złożenie formularza na dzienniku podawczym, 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica 

(decyduje data wpływu do Urzędu), 

2) Elektronicznie w następujący sposób: 

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych znajdujący się pod linkiem 

https://forms.gle/jvo2n3W28moGpLTr8 

b) poprzez elektroniczną platformę usług elektronicznych ePUAP, adres skrytki: 

0g1w8g2bvj/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu), 

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@brzeznica.pl. 

§ 5. 

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugbrzeznica.pl oraz na stronie internetowej gminy 

www.brzeznica.pl  w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych. 

 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście Urzędu Gminy  oraz podmiotowi 

zewnętrznemu, z którym zawarto umowę na realizację zadania. 

 

 

§ 7. 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Brzeźnica, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brzeźnica. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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