
 
 

Zarządzenie Nr 2010(581)22 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 5 grudnia 2022 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Piły do 2035 roku – aktualizacja 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/119/15 

Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r.,  

poz. 4458 z późn. zm.). zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem jest 

poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian do projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Piły do 2035 roku – aktualizacja. 

 

§ 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i są skierowane do wszystkich 

mieszkańców Piły, a także sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych, właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

 

§ 3.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 grudnia 2022 r.  

do 16 stycznia 2023 r.  

2. Nieprzekazanie opinii, uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Piły 

do 2035 roku – aktualizacja w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację 

z ich przedstawienia. 

 

§ 4.1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zebranie opinii i uwag 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku – aktualizacja na formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 



 
 

 

2. Projekt konsultowanego dokumentu określonego w § 1 dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Piły, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl oraz w Urzędzie Miasta Piły w Biurze 

Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu. 

 

3. Opinie lub uwagi, o których mowa w ust. 1 można zgłaszać pisemnie pocztą 

tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła lub osobiście do 

Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły oraz drogą elektroniczną na adres 

kancelaria@um.pila.pl. 

 

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości 

w terminie 21 dni od daty ich zakończenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl 

 

§ 6. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie, 

przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich. 

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju 

i Funduszy Europejskich. 

 

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piły.  

 



 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2010(581)22 
Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 grudnia 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku - aktualizacja 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku - aktualizacja 

 

1. Zgłaszane opinie/uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku - 

aktualizacja 

 

Lp. Część do którego odnosi 

się uwaga 

(nr strony, część, obszar) 

Treść uwagi 

(propozycja zmian) 
Uzasadnienie uwagi 

1.      

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

 

2. Informacje o zgłaszającym (właściwe podkreślić):  

• mieszkaniec 

• sąsiednia gmina 

• związek gminny 

• lokalny partner społeczny 

• lokalny partner gospodarczy 

• dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

• inne   

 

Data ..................................................... 

  

Formularz należy przesłać:  

1. w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@um.pila.pl 

2. pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła  

lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły  


