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Zarządzenie nr 4421 2022
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacjispołecznych projektu,,Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjona!nego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2O3O"

Na podstawie art, 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. z 2022r,, poz. 559, 1005,1079) oraz w związku z uchwałą nr XXX|ll/310/13 Rady Miejskiej
w Jędrzejowie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta i gminy Jędrzejów oraz uchwały nr XL/327 /21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca
2O2L r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,,Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków
doroku2O3O",wtymtrybukonsultacji,októrychmowawart.6ust.3ustawyzdnia6grudnia2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zarządzam co następuje:

§r,
L Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategii

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dIa Gmin: Jędrzejów, Malogoszcz, Sobków
do roku 2O3O" zwanej dalej ,,Strategią" stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1jest uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie
projektu,,Strategii".

3. Projekt ,,Strategii" jest dostępny na stronie internetowej BlP Gminy Jędrzejów w zakładce

,, Konsu ltacje Społeczne".

§z,
Termin przeprowadzenia konsultacji ustalam od dnia 2O.L0.2O2żr, do dnia 2L.LL.2O22r,

§3,
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy
Jędrzejów, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych, a także innych interesariuszy.

§ą,
L Konsultacje społeczne, o których mowa w § ]. zostaną przeprowadzone w formie publicznego

wezwania do zgłaszania uwag, wniosków i opinii, z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wypełniony formularz konsultacyjny będzie można składać drogą elektroniczną na adres:
magda.prawda@umjedrzejow.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski
w Jędrzejowie - ul. J.1 Listopada 33A, 28-300 Jędrzejów lub bezpośrednio w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

3. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony Raport, który zostanie opublikowany
na stronie internetowej Gminy Jędrzejów.

§s,
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i wykonanie niniejszego zarządzenia
jest Naczelnik Wydziału lnwestycji i Utrzymania lnfrastruktury Technicznej.

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.
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