
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 153/2022/SG 

Wójta Gminy Porąbka  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Porąbka 

 

 w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Porąbka  

na lata 2023-2030 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2, art. 10e i art.10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 4-9 

uchwały Nr XXXIX/335/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Porąbka – w zw. z uchwałą 

Nr XXVII/273/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą  

Nr XXXVII/380/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030 

informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na 

lata 2023-2030.  

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Porąbka oraz lokalnych partnerów społecznych  

i gospodarczych, w szczególności działające na terenie Gminy Porąbka organizacje pozarządowe  

i przedsiębiorców, do wzięcia udziału w tych konsultacjach oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030.  

Projekt Strategii oraz formularz uwag będą dostępne w okresie konsultacji tj. od 30 sierpnia 

2022 r. do 5 października 2022 r.:  

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka, Porąbka ul. Krakowska 3,  

2) na stronie internetowej Gminy Porąbka https://www.porabka.pl w zakładce: Urząd Gminy Porąbka, 

    w sekcji:  Strategia Rozwoju Gminy Porąbka, 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka http://www.bip.porabka.pl w zakładce: 

Strategia Rozwoju Gminy Porąbka. 

Wypełniony formularz należy (wedle wyboru): 

1) przesłać na e-mail: ors@porabka.pl; 

2) adres: Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3; 

3) dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka,  

ul. Krakowska 3.  

 

Uwagi i propozycje w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Porąbka  na lata 2023-

2030 będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, o którym mowa powyżej lub na jego wersji 

elektronicznej.  

Uwagi i propozycje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Termin zgłaszania propozycji i uwag upływa z dniem 5 października 2022 roku (decyduje data 

wpływy do Urzędu). 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie  sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

które zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Porąbka oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Porąbka. 

mailto:ors@porabka.pl

