Elektronicznie podpisany przez:
Dorota Zmarzlak

ZARZĄDZENIE NR 499/2022
WÓJTA GMINY IZABELIN

dnia 1 sierpnia 2022 r.

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata
2022-2030”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze
zm.Pl), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1057 ze zm.Pi), uchwały nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin
(Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2017 r. poz. 5139), uchwały nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2017 r.
poz. 5143) oraz uchwały nr XLVIII/376/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022-2030
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022-2030”
z podmiotami wymienionymi w ust. 5.

2. Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii w zakresie konsultowanego dokumentu.
3. Ze względu na strategiczny charakter dokumentu, konsultacjami objęty jest cały obszar gminy Izabelin.

4. Konsultacje prowadzone będą od 16 sierpnia do 19 września 2022 r.
5. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022-2030” podlega konsultacjom z:

1) mieszkańcami gminy Izabelin;
2) sąsiednimi gminami i ich związkami;
3) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi;
4) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
5) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

6. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zgłaszają się do udziału w konsultacjach, wypełniając wniosek o konsultację, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Wymóg ten nie dotyczy organizacji, które znajdują się w bazie
organizacji pozarządowych prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy.
7. Konsultacje odbędą się poprzez wyrażenie uwag i opinii w przedmiocie konsultowanego dokumentu
w następujących formach:

1) w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; formularz
można składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Izabelin w godzinach pracy urzędu
(poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00); lub przesłać na adres Urzędu Gminy Izabelin, ul.
3 Maja 42, 05-080 Izabelin (o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu);
2) w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza wymienionego w pkt 1 i przesłanie go na adres
konsultacje@izabelin.pl ;
3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu zgłaszają na formularzu, który stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia;
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4) w formie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 19:00 w sali
widowiskowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21. Spotkanie odbędzie się z uwzględnieniem
aktualnych wymogów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19. Jeżeli w dniu spotkania konsultacyjnego
ze względu na sytuację wynikającą z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
a w szczególności ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające na celu
przeciwdziałanie skutkom epidemii, nie będzie możliwe przeprowadzenie spotkania w formie stacjonarnej,
zostanie ono przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

§2 . 1. Akcja informacyjna w sprawie przedmiotowych konsultacji rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. i będzie
także prowadzona w czasie ich trwania.

2. Akcja informacyjna zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem mediów, w których podawane są oficjalne
informacje przez Urząd Gminy Izabelin, w szczególności: strona internetowa Gminy Izabelin, Biuletyn Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Izabelin, gminny fanpage na portalu społecznościowym Facebook, newsletter Urzędu
Gminy Izabelin, plakaty umieszczone na sołeckich tablicach informacyjnych.
3. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie przekazana organizacjom pozarządowym i podmiotom
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdującym się w bazie
prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy na wskazany przez te podmioty adres poczty
elektronicznej.

4. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin oraz sołectw Gminy
Izabelin.
5. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022-2030” wraz z formularzami wymienionymi w §
1 będzie dostępny:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy;

2) na stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl /strategia;
3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy.
§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
Izabelin.
§ 4. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicach
sołeckich, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Izabelin oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Izabelin.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak

01 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.
PI Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079.
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