
Uchwała Nr XLIII/297/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 10 listopada 2020 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo celem 

wyrażenia opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030  

z perspektywą do roku 2040  

 
Na  podstawie  art.  5 a  ust.  1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie gminnym (t. j..Dz.  U.  
z  2020  r.  poz.  713 z późn.  zm.)  oraz  §  3  pkt  1  Uchwały  Nr  XIX/90/99  Rady  Gminy Kosakowo   
z  dnia  30  listopada  1999r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia konsultacji 
społecznych na terenie Gminy Kosakowo  
 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosakowo celem 
wyrażenia opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030  
z perspektywą do roku 2040.  
 

§ 2 
Jako rodzaj konsultacji ustala się formę ankiety, o której mowa w § 2 ust 5 Uchwały Nr XIX/90/99  
Rady  Gminy Kosakowo  z  dnia  30  listopada  1999r.  w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo. 
 

§ 3 
W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy Gminy Kosakowo uprawnieni 
do głosowania w wyborach powszechnych.  
 

§ 4 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przygotowania ankiety i przeprowadzenia konsultacji w terminie                  
do dnia 6 grudnia 2020 r. 
 

§ 5 
Uchwała podlega bezzwłocznemu opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej oraz w biuletynie 
gminnym. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo będzie obowiązywała w latach 2021-2030 z perspektywą 
do roku 2040. Projekt strategii powstał m. in. w oparciu o przeprowadzoną ewaluację aktualnej 
strategii rozwoju oraz analizy, wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców, wnioski pochodzące 
ze spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych.  
Przygotowany dokument jest efektem prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji 
publicznych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zaangażowali się  
w proces jego tworzenia. 
W celu wyrażenia opinii mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 
2021-2030 z perspektywą do roku 2040 niezbędne są konsultacje społeczne w formie ankiety. 


