
Wójt Gminy
Puck

ZARZĄDZENIE NR 165/21
WOJTAGMINYPUCK

z dnia 28 października 202t r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju
Gminy Puck na lata2021-2030

Na podstawie art. 6 ust, 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozrłoju (tj. Dz. U. z202I t., poz. 1057) w związktt z uchwałą Nr X)O(II/33|ZI Rady Gminy Puck z
dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie okeślenia szczegółowego trybu i harmonogfamu
opracowania strategii rozwoju Gminy Puck na lata ż02l -2030, w tym Ębu jej konsultacji.

Wójt Gminy Puck
zarządza, co następuje:

§1.
1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy
Plck lnalata202l -2030.
2. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag
i proporycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1.

§2.
Projekt Strategii Rozrvoju Gminy Puck na lata2021- 2030 podlega konsultacjom:

a) z mieszkńcami Gminy Puck,
b) z lokalnymi paftnerami społecznymi i gospodarczymi,
c) z sąsiednimi gminami i ich związkami - Gminą Krokowa, Gminą Kosakowo, Gminą

Władysławowo, Gminą Wejherowo, Miastem Puck, Miastem Redą Miastem Rumia,
Związkiem Międrygminrrym Zatoki Puckiej oraz Zńązkjem Gmin Pomorskich,

d) z Dyrektorem Regionalnego Zuządtl Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Pństwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

§3.
Ogłoszenie wraz z dokumeŃacją doĘczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 2
listopada 2021 r.:

a) na stronie intemetowej Gminy Puck,
b) w siedzibie Urzędu Gminy Puck,
c) w BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck,

§4.
l. Konsultacje zostaną przeplowadzone w tęrminie od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia 8 grudnia
2021 r.

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, omacza rczagnację z jej
przedstawienia.



§5.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) pisemnej - popruez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o
których mowaw § 2 lit. c - d;

b) pisemnej oraz za pomocą pocżry elektronicmej - poprzez zgłaszanie uwag do projektu
Strategii Rozwoju Gminy Puck na Lata ż02l - 2030 za pomocą formularza według wzoru
opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w § 4 pkt 1.

Zgłoszenia uwag można dokonać:
- w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 _ Lutego 29, 84 - 100 Puck, poprzez złożenie
formularza,
- pocztątradycyjną na adres Urzędu Gminy Puck, ul. 10 - Lutego 29, 84 - 1 00 Puck,
- za pomocą pocźy elektronicznej na adres: anna.lapinska@gnrina.puck.pl.
Za ważme umaje się stanowiska płzekazane w postaci skanu podpisanego formularza uwag
lub podpisanego elektronicznie;

c) ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 2 grudnia
2021 r.

§6.
Osobą wyznaczoną do organizacji i koordynacji procesu konsultacji społecznych jest Seketarz
Gminy Puck Pani Anna Łapińska, tel. 58 673 56 23, e-mail: anna.lapinska@gmina.puck.pl.

§7.
l. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz
zgłaszanych uwag.
2. Sporządzone zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej
infonnacje o:

a) przedmiocie i celu konsultacji,
b) terminie realizacji konsultacji,
c) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób

i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
d) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach nnian) wraz z

uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag wraz z
uzasadnieniem).

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 30 dni od daty zakoficzenia
konsultacji:

a) na stronie intemetowej Gminy Puck www.gmina.puck.pl
b) w Biuletynu Informacj i Publiczrrej Urzędu Gminy Puck https://bip,gmina.puck.pl/
c) w budynku Urzędu Gminy Puck, ul. l0 - Lutego 29, 84 - l 00 Puck.

§8.
Zarządzeni,e wchodzi w życie z dniem podpisania.
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