
WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYN

ZARZĄDZENIE Nr 71/2021
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy GoIub-Dobrzyń".

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2021 r., póz. 1372) w związku z art. 18 ust. 3 oraz 19a ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia
6 gmdnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1057) oraz
uchwałą 5/30/2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golub-
Dobrzyń, zarządzam, co następuje:

§ l. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu
Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Golub-Dobrzyń".

§ 2. l. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 21 października 2021 roku i trwają do dnia
25 listopada 2021 roku.

2. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje będą prowadzone w formie otwartego spotkania w dniu 21 października 2021
r. w Zajeździe Złota Podkowa we Wrockach w godzinach 14:00 - 15:00 oraz pisemnej poprzez
wypełnienie ankiety konsultacyjnej, udostępnionej w formie elektronicznej na stronie
intemetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce „Urząd
Gminy", na strome Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-
dobrzyn.nowoczesnagmina.pl, w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-
Dobrzyń, Pl. 1000-1ecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 8.

§ 4.1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o formie,
terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w
konsultacji.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził:
Patryk Skorski
tel.531 459511
e-mail:p.skorski@uggolub-dobrzyn.pl
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