
KONSULTACJE SPOŁECZNE  
projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 

 
Na podstawie art. 10e, 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 
559) oraz art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXXI/193/22 Rady Gminy Regnów z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów  na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania  projektu strategii rozwoju gminy i Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Regnów z dnia 30 
listopada 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Regnów 

Wójt Gminy Regnów ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 

 
Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 oraz poznanie 
opinii, zebranie uwag i propozycji ewentualnych zmian jego treści.  
 
Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 25 listopada 2022r. do 30 grudnia 2022r.  
 
Konsultacje prowadzone są: 

1) z mieszkańcami Gminy Regnów, 
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Regnów 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 
3) z sąsiednimi gminami –  Cielądz, Rawa Mazowiecka, Biała Rawska, Sadkowice i Nowe Miasto nad Pilicą, 
4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. 

 
Przyjmowanie uwag i wniosków do projektu Strategii prowadzone jest w następujących formach:  

1) pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do odpowiednich samorządów i instytucji, 
2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii za 

pomocą wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia, w następujący 
sposób: 
a) w siedzibie Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów, poprzez złożenie formularza w 

Sekretariacie, 
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów (decyduje data wpływu do urzędu), 
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretarz@ugregnow.pl - za ważne uznaje się uwagi przesłane 

w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag, 
3) elektronicznej poprzez formularz on-line dostępny pod adresem: https://forms.gle/EtsPJBBn5oScVXKs6  

 

Nieprzekazanie uwag w powyższym terminie i formach oznacza rezygnację z ich przedstawienia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi/lub wniosków jest Wójt Gminy Regnów.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-2030 
2) Formularz zgłaszania uwag 
3) Zarządzenie Wójta Gminy Regnów w/s konsultacji społecznych 

mailto:sekretarz@ugregnow.pl
https://forms.gle/EtsPJBBn5oScVXKs6

