
ZARZĄDZENIE NR 44/21 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Aktualizacji Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r.” 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.),  Uchwały Nr XIII/89/19 Rady 
Miejskiej w Gniewie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniew, opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 4303 z dnia 30.09.2019 r., oraz Uchwałą  nr 
XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu, 
zasad i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu 
„Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew 
do 2030 r." 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców i zainteresowanych podmiotów 
w sprawie projektowanych zapisów w przedmiotowym dokumencie. 

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18.03.2021 r. Termin zakończenia 
konsultacji ustala się na dzień 09.04.2021r. do godz. 14.00. 

§ 3. 1 Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są: ·mieszkańcy Gminy, ·przedsiębiorcy, 
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami 
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe; ·podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 
działalność gospodarczą; ·podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 
Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

2. Konsultacje odbędą się poprzez: 

a) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej: 

b) Dyżury konsultacyjne mające na celu udzielenie informacji i wyjaśnień do dotyczących 
treści dokumentu.  Planowane terminy dyżurów konsultacyjnych to 24, 31 marca i 7 
kwietnia w godzinach 12.00-17.00. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-
19 oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizacji spotkań i zapewnienia 
bezpieczeństwa ich uczestnikom interesariusze chcący uczestniczyć w konsultacji 
w trakcie dyżurów, proszeni są o wcześniejszy kontakt z pracownikami Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Środowiska tutejszego urzędu pod nr tel. 58 530 7972 w celu 
ustalenia godziny i miejsca spotkania. 

3. Opinie w formie ankiety można składać w terminie określonym w § 2, w następujący 
sposób: 
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a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: konsultacje@gniew.pl; 

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 
Gniew (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie); 

c) osobiście – poprzez złożenie ankiety w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy 
w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew. 

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest p. Łukasz 
Ogonowski. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gniew, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy. 

 

   

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Joanna Kamińska 
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