
Santok, dnia 12 grudnia 2022r.  
 

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANTOK 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030” 

  
Działając na podstawie: 
1) Uchwały Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, 

2) 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 społecznych  
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030” 

 
Przedmiot konsultacji: 
projekt „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” 

 
Strategia „Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy 
wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele 
kierunkowe i sposoby ich realizacji. 

 
Obszar objęty konsultacjami: 
Konsultacja mają charakter ogólnogminny. 
 
Projekt dokumentu podlega konsultacjom: 
1) z mieszkańcami Gminy Santok, 
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi 

na terenie Gminy Santok, 
3) z sąsiednimi gminami w tym: Deszczno, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Skwierzyna, 

Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn i ich związkami, 
4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. 
 
Termin przeprowadzenia konsultacji: 
Konsultacje zostaną przeprowadzone przez 35 dni, tj. 

od 12 grudnia 2022r. do dnia 16 stycznia 2023r. 
 

Formy konsultacji obejmują: 
1) Badanie opinii mieszkańców poprzez  wypełnienie  ankiety (formularz konsultacyjny) on-line (na e-

mail strategia@santok.pl)  i/lub  w wersji papierowej;  
2) Zbieranie  uwag  do  projektu  dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” 

oraz „Diagnozy  Strategicznej  Uwarunkowań Rozwojowych Gminy  Santok”. 
 

Miejsce konsultacji: 
w ramach konsultacji odbędzie się: 
1) spotkanie konsultacyjne w dniu 19.12.2022r. o godz. 1500 w Centrum Kultury i Rekreacji  

w Santoku; 
2) dyżur konsultacyjny w dniu 9 stycznia 2023r. od godz. 1500  do 1700 w Urzędzie Gminy Santok. 

 
Uwaga: 
1) projekty konsultowanych dokumentów oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Santok www.santok.pl,, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok  
- www.santok.biuletyn.net (zakładka Strategia Rozwoju Gminy Santok) oraz w Urzędzie Gminy Santok, 

2) wypełnione formularze zgłoszenia uwag należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Santok do dnia  
16 stycznia 2023r. lub bezpośrednio osobie prowadzącej spotkanie konsultacyjne,  

3) pisemne opinie wyrażone w innej formie niż poprzez formularz konsultacyjny nie będą uwzględniane. 
 
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w 
szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 
dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Santok. 

 
Wójt Gminy Santok  

 
(-) Paweł Pisarek 
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