
Zarządzenie Nr 175/2016 
Wójta Gminy Gołuchów 

z dnia 18.05.2016 r. 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Gołuchów na lata 2016-2025” 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. (Dz. U.                   

z 2016, poz. 446) oraz § 3, § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XV/154/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia              

30 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                              

z mieszkańcami Gminy Gołuchów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 23 maja 2012 roku, poz. 2364), zarządza 

się co następuje : 

§ 1 

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Gołuchów celem uzgodnienia projektu 

„Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”, zwanej dalej Strategią. 

 

§ 2 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii. 

§ 3 

 Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 maja 2016 roku o godz. 8.00, i trwają do dnia 6 czerwca 2016 

roku, do godz. 15.00. 

§ 4 

 Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren Gminy Gołuchów. 

 

§ 5 

1. Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem strony internetowej www.goluchow.pl,                         

zakładka Dla Mieszkańca/Konsultacje społeczne 

2. Na stronie internetowej o której mowa w ust. 1 zamieszcza się treść projektu Strategii oraz 

Formularz wnoszenia uwag. 

3. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie i uwagi do treści projektu Strategii za pomocą skrzynki e-mail 

na adres: gmina@goluchow.pl lub pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gołuchowie 

(parter budynku). 

4. Zgłaszane uwagi i opinie powinny zostać opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem wnoszącego. 

 

§ 6 

Mieszkańcy Gminy Gołuchów zostaną poinformowani o wynikach konsultacji za pośrednictwem 

strony internetowej www.goluchow.pl, oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Gołuchowie. 

§ 7 

Osobą odpowiedzialną za proces konsultacji jest pracownik tutejszego Urzędu Gminy - Anna Margiela 

– Młodszy Referent ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                     Wójt Gminy 

                      / - / Marek Zdunek 

mailto:gmina@goluchow.pl

