
Zarządzenie nr 42/2021 

Wójta Gminy Wola Uhruska 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na 

lata 2021-2030 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 

XXVI/158/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1054) – Wójt Gminy Wola Uhruska zarządza, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji oraz poznania opinii, zebrania uwag 

i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Konsultacje społeczne powinny dotyczyć spraw ważnych dla gminy i jej mieszkańców, 

a strategia rozwoju gminy jest ważnym dokumentem samorządu gminnego, 

diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał 

gminy, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki 

działań polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie 

najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji interesariuszy i partnerów pełniącym 

nadrzędną rolę nad branżowymi planami rozwoju gminy. 

 

§ 2 

Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Wola Uhruska na lata 2021-2030 podlega konsultacjom: 

1) z mieszkańcami Gminy Wola Uhruska; 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi 

na terenie gminy Wola Uhruska organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, w 

tym ze Stowarzyszeniem Poleska Dolina Bugu; 

3) z sąsiednimi gminami – gmina wiejska Włodawa, gmina Hańsk, gmina Sawin i gmina 

Ruda-Huta, a także z ich związkami; 

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. 

 

 

§ 3 

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021-2030 stanowiący 

przedmiot konsultacji jest udostępniany w następujących formach: 



1) wyłożenie wersji papierowej do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 

Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, sala nr 1; 

2) zamieszczenie wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Wola Uhruska 

w zakładce OGŁOSZENIA (https://wolauhruska.pl/strona-glowna/); 

3) zamieszczenie wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Wola Uhruska w zakładce Prawo/Strategia Rozwoju 

(https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66). 

4) przedstawienie streszczenia Projektu Strategii na spotkaniu publicznym, o którym 

mowa w ust. 3, pkt 3. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 czerwca do 19 lipca 2021 r. 

3. Konsultacje przeprowadza się poprzez zgłoszenie uwag lub opinii do Projektu Strategii 

w następujących formach:  

1) pisemnej – poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska, ul. 

Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska (osobiście lub pocztą/kurierem – decyduje data 

wpływu do Urzędu); 

2) pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP: 

/gminawolauhruska/skrytka, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl) – za ważne 

uznaje się uwagi lub opinie przesłane w postaci skanu stanowiska podpisanego 

przez zgłaszającego uwagi lub opinie bądź opatrzone podpisem 

kwalifikowanym/profilem zaufanym; 

3) ustnej podczas spotkania publicznego, które odbędzie się 9 lipca 2021 r. o godz. 

10:00 w sali gimnastycznej budynku byłej szkoły podstawowej w Woli Uhruskiej, 

ul. Szkolna 2 – z uwagi na stan epidemii liczba uczestników spotkania nie może 

przekroczyć 150 osób (limit ten może ulec zmianie) – w przypadku gdy liczba osób, 

którzy przybędą na spotkanie będzie większa niż aktualnie obowiązujący limit 

zostanie uruchomiona transmisja on-line ze spotkania.  

4. Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów i 

osób. 

 

§ 4 

1. Z konsultacji sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub opinii wraz 

z uzasadnieniem. 

2. Sprawozdanie z konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych, o 

których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Wola Uhruska, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia konsultacji. 

3. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie 

wyników konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wola 

Uhruska we współdziałaniu z Sekretarzem Gminy Wola Uhruska. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska oraz na stronach internetowych: Gminy 

Wola Uhruska i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Uhruska. 

 


