
ZARZĄDZENIE NR 839/23 
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie 
na lata 2023-2033. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 kwietnia 
2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie oraz 
uchwały Nr LI/333/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 
2023-2033, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie 
na lata 2023-2033”. 

2. Treść ogłoszenia stanowi złącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w §1, ma na celu umożliwienie sąsiednim gminom 
i ich związkom, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym, mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie oraz 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu złożenia uwag dotyczących Projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033. 

2. Projekt dokumentu wyłożony będzie do publicznego wglądu od dnia rozpoczęcia konsultacji w: 1 ) 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim; 

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim; 

3) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez złożenie opinii, uwag i propozycji zmian zapisów wraz 
z uzasadnieniem dotyczących projektu dokumentu w formie pisemnej 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
w terminie od 26 stycznia do 13 marca 2023 r. 

4. Formularz zgłoszenia należy: 

1) przesłać na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (o 
terminowości decyduje data wpływu formularza do urzędu), 

2) lub złożyć osobiście w tut. urzędzie, 

3) albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
strategia@stronie.pl 

5. Konsultacje obejmują teren Gminy Stronie Śląskie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 839/23 

Burmistrza Stronia Śląskiego 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach 
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1057 ze zm.), uchwałą Nr XXI/128/16 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 kwietnia 
2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie oraz 
uchwałą Nr LI/333/22 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 
2023-2033, w tym trybu konsultacji, 

zapraszam 

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się 

z projektem  
Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033. 

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym 
formularzu w terminie od 26 stycznia 2023 r. do 13 marca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego 
online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych. 

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy: 

1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (o 
terminowości decyduje data wpływu formularza do urzędu), 

2. lub złożyć osobiście w tut. urzędzie, 

3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
strategia@stronie.pl 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033 odbędzie się 
w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy 
ul. Kościuszki 18. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 839/23 

Burmistrza Stronia Śląskiego 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033”. 

1. Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko  
Instytucja*  
Adres e-mail do korespondencji   

*jeśli dotyczy 

Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033” przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest 
wypełnienie punktu 1. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia@stronie.pl wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do 
Strategii”. 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian 

Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga 
(rozdział/ strona/punkt) 

Treść uwagi Propozycja zmiany 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A3F1A49-1C30-4C48-ACEB-872137F1F24E. Przyjęty Strona 1



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Burmistrz Stronia Śląskiego., którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
w procesie opracowywania dokumentu, pn. „„Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym 
odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres Inspektora 
Ochrony Danych: iod@stronie.pl 

 

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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