
Zarządzenie Nr 18/2023 

Wójta Gminy Raków 

z dnia 3 marca 2023 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Raków na 

lata 2022-2030 

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz.U. z 2023 poz. 225)  oraz uchwały nr LIV/371/2022 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 

2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030 zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Raków na lata 2022-2030.  

2. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji 

zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030 podlega konsultacjom: 

1) z mieszkańcami gminy Raków 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności działającymi na terenie 

Gminy Raków organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami-Szydłów, Staszów, Pierzchnica, Daleszyce, Łagów, 

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 

§ 3. 

Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będą dostępne od dnia 08 marca 

2023 roku: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Rakowie 

2) na stronie internetowej Gminy : https://rakow.pl 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raków:  https://bip.rakow.pl 

 

§ 4. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 9 marca 2023 do dnia 12 kwietnia 2023 roku 

https://rakow.pl/
https://bip.rakow.pl/


2. Nieprzekazanie  opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej 

przedstawienia. 

§ 5 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach: 

1) pisemnie- poprzez wysyłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których 

mowa w § 2 pkt. 3-4 , 

2) pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej - poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu 

strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz  

z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w następujący sposób:   

a) w siedzibie Urzędu Gminy Raków ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków , poprzez złożenie formularza  

w Sekretariacie Urzędu Gminy, 

b)  za pomocą poczty elektronicznej na adres a.rejnowicz@rakow.pl 

c) spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach : 17 marca 2023 roku o godz. 11:00 oraz 23 

marca 2023 roku o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Raków. 

§ 6 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji sprawuje Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Gminy. 

§ 7 

Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie podana w formie raportu na stronie 

internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raków w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 8 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi  Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gminy. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wójt Gminy Raków 

Damian Szpak 
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