
 
 

Goniądz, 22 listopada 2022 r.  

 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GONIĄDZA 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z Diagnozą sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Goniądz  
  

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika Nr 1 do 
uchwały nr XL/246/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 
2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,  
w tym konsultacji, Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości informację  
o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-
2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej Gminy Goniądz. 
 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją: 
Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, 
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 6 i jest dostępny  
w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30). 
 

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie: 
https://goniadz.pl/ oraz na stronie BIP Gminy Goniądz https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/  
 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków: 
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu 
oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym. 
 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 23.11.2022 r. do dnia 27.12.2022 r. 
(włącznie) w jednej z następujących form: 
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 
Goniądz, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: 
kancelaria.um@goniadz.pl  
-  osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu (pokój nr 6), w godzinach pracy urzędu 
(od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30). 
 

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 

       Burmistrz Goniądza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej 

RODO) informuję Panią̨/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul Plac 11 Listopada 38, tel. 85 

738 00 43, email:  kancelaria.um@goniadz.pl  Pełna klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych znajduje się na stronie: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/ogl_gm_/  

https://goniadz.pl/
https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/
mailto:kancelaria.um@goniadz.pl
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW  

DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GONIĄDZ NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 WRAZ Z DIAGNOZĄ 

SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY GONIĄDZ 

 

Określenie podmiotu składającego uwagi/wnioski: 

1 Wyrażam opinię jako: 
[    ] osoba prywatna – mieszkaniec Gminy Goniądz 
[    ] osoba prywatna – mieszkaniec Gminy ………………………………….. (podać jakiej) 
[    ] reprezentując instytucję/organizację 

2 Nazwa instytucji/organizacji (jeśli dotyczy)  

 

Uwagi i wnioski do treści projektu Strategii Rozwoju Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z Diagnozą sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Goniądz: 

Lp. 
ZAPIS W DOKUMENCIE, DO KTÓREGO 

ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem rozdziału i numeru strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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