
 
 

Goniądz, 22 listopada 2022 r.  

 
Szanowni Państwo, 
 

Gmina Goniądz przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 

2022-2027 z perspektywą do roku 2030” (wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy Goniądz) - dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego wskazanej gminy, wpływające na poprawę jakości 

życia jej mieszkańców. 
 

Strategia opracowywana jest z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. W związku  

z powyższym zapraszamy Państwa, jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału  

w konsultacjach społecznych „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 (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/  
 

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 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Gmina Bargłów Kościelny; 

2. Gmina Grajewo; 

3. Gmina Jaświły; 

4. Gmina Mońki; 

5. Gmina Radziłów; 

6. Gmina Rajgród; 

7. Gmina Sztabin; 

8. Gmina Trzcianne; 

9. a/a 

https://goniadz.pl/
mailto:kancelaria.um@goniadz.pl


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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