
Santok dnia 18 listopada 2021r.  
 

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANTOK 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
  
Działając na podstawie: 
1) art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
2) § 3 oraz § 9 uchwały Rady Gminy Santok nr XV/134/2019 z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Santok,  

informuję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami  

GMINY SANTOK. 
 
Przedmiot konsultacji: 

• Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wielkopolskiego 2030  

 
Strategia obejmuje: Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina 
Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski. 
 
Obszar objęty konsultacjami: 
Gmina Santok 
 
Termin przeprowadzenia konsultacji: 
Konsultacje zostaną przeprowadzone: 

od 18 listopada 2021r. do dnia 20 grudnia 2021r. 
 

Formy konsultacji obejmują: 
1) otwarte spotkania, debaty z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii i 

składanie wniosków/uwag, udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie lub 
pytania, wybór spośród zaproponowanych rozwiązań; 

2) badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu (lub 
założeń do projektu dokumentu) na stronie internetowej i przyjmowanie uwag na 
piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, 
formularza ankietowego itp.; 
 
Miejsce konsultacji: 

1) w ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 
6.12.2021r. o godz. 1500 w Gminnej Bibliotece w Santoku. 
 
Uwaga: 

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag, poprzez przesłanie na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając 
pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne 
projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”. 
 
Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW  
https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl 
 
Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni 
robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00). 

 
Wójt Gminy Santok  

 
(-) Paweł Pisarek 


