
 

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 
BURMISTRZA RZGOWA 
z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania „Strategia rozwoju 

gminy Rzgów na lata 2021-2030” 
 

 Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1372), Uchwały Nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 sierpnia 2020 
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
2020 r., poz. 5022 z dn. 15.09.2020 r.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/374/2021 Rady Miejskiej w 
Rzgowie z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy 
Rzgów na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii, w tym trybu konsultacji zarządzam, co następuje: 
 

§1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu opracowania 
„Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030”. 
2. Projekt opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030” stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 19 sierpnia 2021 r. do 30 września  

2021 r. 
4. Konsultacje obejmują obszar całej gminy Rzgów i są skierowane do wszystkich mieszkańców 

gminy Rzgów. 
5. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Rzgów w sprawie projektu 

opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030”. 
 §2. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania 

„Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030” stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
 §3. W celu składania uwag i opinii przez mieszkańców gminy Rzgów do projektu 

opracowania „Strategia rozwoju gminy Rzgów na lata 2021-2030” określa się pisemny formularz 
konsultacji społecznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 

 
 §5. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. rozwoju i promocji 

gminy Rzgów. 
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 

 
BURMISTRZ RZGOWA 

                                                                                                  
 /-/ Mateusz Kamiński 


