
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 

WÓJTA GMINY SADKOWICE 

z dnia 12 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sadkowice projektu 

„Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028” 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku  art. 10.f ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583) oraz  art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 r. 1057 ) oraz uchwały nr XIII/85/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 

grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Sadkowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 3 lutego 2016 r. poz.507)  w 

związku z uchwałą nr XXXVII/211/2021 Rady Gminy Sadkowice  z dnia 30 września  2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice  na lata 2022-2028 zarządzam, co 

następuje:  

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sadkowice, których przedmiotem będzie 

projekt „Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028”.                                                                                          

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu, o którym 

mowa w ust. 1.                                                                                                                                            

3.Treść obwieszczenia o udostępnieniu strategii do publicznego wglądu   stanowi załącznik 1 nr do 

zarządzenia.                                                                                                                                                                                   

4. Pełna treść projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028”   dostępna będzie  od 

14 kwietnia  2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Sadkowice 

https://www.bip.gminasadkowice.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Sadkowicach  pokój nr 1.                                                                                                                            

5. Obwieszczenie o udostępnieniu strategii do publicznego wglądu   opublikowane  będzie: 

1) w prasie lokalnej – Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy, 

2) w BIP -  https://www.bip.gminasadkowice.pl,                                                                                                                           

3)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie   Gminy w Sadkowicach.                                                                                    

6.Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 

w terminie do 31maja 2022 r.   na adres:  sekretarz@gminasadkowice.pl lub na adres Urzędu Gminy w 

Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice.                                                                                                                                                                                                                                                                                

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.  

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Gminnemu Zespołowi ds. opracowania „Strategii Rozwoju 

Gminy Sadkowice na lata 2022-2028”.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Sadkowice 

mgr Karolina Kowalska 
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