
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 marca 

2022 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030” 

 

 

 

Kurów, dnia 8.03.2022 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057)  przedstawiam sprawozdanie  

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na 

lata 2021 – 2030. 

1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 

2021 – 2030 prowadzone były na podstawie: 

− ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1057); 

− Uchwały nr XXVI/254/2021 Rady Gminy Kurów z dnia 27 września 2021r.  

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 

2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021-2030, w tym trybu jej 

konsultacji.  

2. Przedmiotem prowadzonych konsultacji był projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów 

na lata 2021 – 2030.  

3. Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii, uwag i propozycji zmian  

w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030.  

4. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 25 stycznia 2022r. do  

04 marca 2022r.  

5. Konsultacje społeczne obejmowały sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych 

partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców gminy Kurów oraz właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

6. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

− pisemna - za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 

www.kurow.eu  wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na 

dzienniku podawczym (Punkt Obsługi Klienta) Urzędu Gminy w Kurowie, 

ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów do dnia 4 marca 2022 r. w następujący sposób: 

a. w siedzibie Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, poprzez 

wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w Punkcie Obsługi 

Klienta,  

b. pocztą na adres Urzędu Gminy w Kurowie, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów 

(decyduje data wpływu do Urzędu), 

http://www.kurow.eu/
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− elektroniczna: 

a. poprzez Portal Partycypacji Społecznej, system ePUAP, adres skrytki Urzędu 

Gminy w Kurowie e-PUAP /8dgujOr78u/skrzynka1 (decyduje data wpływu do 

Urzędu), 

b. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@kurow.eu  wpisując w tytule  

e-maila: "KONSULTACJE STRATEGII". 

− wyrażania opinii w czasie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych: 

a. w dniu 11 lutego 2022 r. od godz. 12.00, w Urzędzie Gminy w Kurowie – otwarte 

spotkanie konsultacyjne dla partnerów społeczno – gospodarczych,  

b. w dniu 22 lutego 2022 w godz. 13.00 -16.00 w Urzędzie Gminy w Kurowie – 

spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy w formie dyżuru konsultacyjnego. 

7. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 udostępniony był: na 

stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurowie www.kurow.eu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu https://bip.kurow.eu a także w wersji papierowej w 

Urzędzie Gminy w Kurowie po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 

81 88 11 777. Sąsiednie gminy i ich związki oraz właściwy dyrektor regionalny 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

otrzymali pisemną informacje o trwających konsultacjach wraz z projektem 

dokumentu. 

8. Akcja promocyjna dotycząca projektu Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 

2030 prowadzona była na stronie internetowej gminy www.kurow.eu . Ogłoszenie o 

konsultacjach społecznych zamieszczone było również na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kurowie.  

9. W wyznaczonym terminie: 

− nie wpłynęły opinie ani uwagi do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 przez samorządy i instytucje, o których 

mowa w pkt 7, 

− nie wpłynęły opinie ani uwagi do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem formularza w formie 

pisemnej, 

− nie wpłynęły opinie ani uwagi do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem formularza w trakcie 

dyżuru konsultacyjnego i spotkania z partnerami społeczno – gospodarczymi. 

10. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w pkt 4 przyjmuje się jako 

rezygnację z jej przedstawienia. 

11. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Kurów oraz na stronie internetowej Gminy Kurów. 

 

mailto:gmina@kurow.eu
http://www.kurow.eu/
https://bip.kurow.eu/
http://www.kurow.eu/

