
         Załącznik nr 2  

         do Zarządzenia Nr VIII/489/2021 

         Burmistrza Miasta Szczytno 

         z dnia 21 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE 

o przeprowadzeniu  konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/194/2020 
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji Burmistrz Miasta Szczytno 

zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030.  

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie wyzwań rozwojowych, wizji i misji rozwoju Gminy 

Miejskiej Szczytno oraz zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030. 

Termin konsultacji ustala się na okres od 24 maja do 28 czerwca 2021 r. 

Konsultacje będą prowadzone w formie wypełnienia formularza propozycji składanych do projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 (załącznik nr 1 do Zarządzenia). 

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, 

uzupełnień i doprecyzowania zapisów. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 wraz z elektroniczną wersją 

formularza dostępne są na stronie www.miastoszczytno.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy 

Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Szczytnie. 

Formularz proszę złożyć: 

 w wersji elektronicznej na adres: um@um.szczytno.pl  

 w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030” na adres: 

Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, lub 

 złożyć osobiście pod w/w adres w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Konsultacje  

dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030” (liczy 

się data wpływu do Urzędu tj. do dnia 28 czerwca 2021 r.). 

Będzie również możliwość osobistego zgłoszenia uwag na spotkaniu konsultacyjnym w dniu  

15.06.2021 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w Sali Całorocznej na Zamku Krzyżackim przy 

ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie (parter, wejście od strony plaży miejskiej). 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

http://www.miastoszczytno.pl/
mailto:um@um.szczytno.pl

