
Zarządzenie Nr 113/2021 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami do diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej gminy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów na 

lata 2022-2030 

 

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), uchwały  Nr  X/118/2019 Rady  Gminy  Masłów  z dnia 1 sierpnia 

2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów 

oraz Uchwały Nr XXXVI/368/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030” oraz 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,  

Wójt Gminy Masłów zarządza co następuję,  

§ 1. 

1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Masłów celem wypracowania 

wniosków do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy do 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030. 

2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. 

3. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 19.11.2021 r. i  kończą w dniu 06.12.2021 r. 

4. Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet udostępnionych na stronie internetowej 

Gminy Masłów www.maslow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w wersji 

elektronicznej oraz wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów. 

5. Mieszkańcy wypełniają ankiety online w formie elektronicznej na stronie, poprzez 

wysłanie na adres mailowy gmina@maslow.pl lub pisemnej złożonej w sekretariacie 

Urzędu Gminy Masłów. 

6. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą dwóch ankiet: ankiety ogólnej 

i ankiety kierowanej do przedsiębiorców. 

7. Ankiety gromadzi Referat Promocji i Rozwoju Gminy Masłów. 

8. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Zespół ds. Opracowania Strategii, które Wójt 

podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie 

http://www.maslow.pl/
mailto:gmina@maslow.pl


Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Masłów oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Masłów. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 


