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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022 - 2030 



Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 
przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Łańcut na lata 2022 - 2030. 

Konsultacjom społecznym poddano opracowany przez firmę 
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Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022 - 2030. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 
konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje 
skierowane były do wszystkich zainteresowanych, ze 
szczególnym wskazaniem na mieszkańców gminy. Ponadto 
projekt strategii podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. 

Termin konsultacji 
Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 15 czerwca 
2022 r. do 20 lipca 2022 r. 

Konsultacje prowadzone były poprzez składania opinii i uwag 
w następujących formach: 
• pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej za pomocą 

wypełnionego i podpisanego formularza w następujący 
sposób: 
- poprzez złożenie formularza w siedzibie Urzędu Gminy 

i tryb konsultacji . » ftL, . „ . , v 

Łańcut (Biuro Obsługi Mieszkańca), 
- poprzez przesłanie formularza pocztą tradycyjna na adres 
Urzędu Gminy Łańcut, 
- poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: ugffigminalancut.pl lub poprzez 
system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Łańcut: 
/gminalancut/esp 

Cel konsultacji 

Celem konsultacji społecznych było przedstawienie i zapoznanie interesariuszy z projektem 
dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut oraz uzyskanie uwag i opinii na jego temat. Udział 
społeczeństwa w konsultacjach jest niezbędnym elementem w procesie tworzenia 
dokumentów strategicznych. 



Podstawa prawna 

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu stanowi 
art. 6 ust. 3 - 6 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) 

Ponadto, podstawę stanowiła Uchwała nr XXVI/387/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021 
- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy, w tym tryb konsultacji zmieniona Uchwałą nr XXXIII/549/22 Rady Gminy 
Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/387/21 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021 - 2030 oraz określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym 
tryb konsultacji oraz Zarządzenie nr 71/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 czerwca 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut 
na lata 2021-2030. 

Przebieg konsultacji 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. Ogłoszenie 
wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych i dokumentacją dotyczącą 
przedmiotu konsultacji zostało opublikowane w dniu 15 czerwca 2022 r. na: 

1) tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łańcut 
2) na stronie internetowej gminy www.gminalancut.pl 
3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy bip.gminalancut.pl 

Ponadto, projekt Strategii przesłano do gmin sąsiednich: Gminy Białobrzegi, Gminy Chmielnik, 
Gminy Czarna, Gminy Gać, Gminy Makowa, Miasta Łańcut, Gminy Krasne, Gminy Przeworsk 
oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag do projektu Strategii za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w formie papierowej na udostępnionym 
formularzu zgłaszania uwag. 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły 2 pisemne uwagi przedstawione przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
oraz Referat Inwestycji Komunalnych Gminy Łańcut. Sąsiednie gminy i ich związki, lokalni 
partnerzy społeczni i gospodarczy oraz mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag do projektu 
Strategii Gminy Łańcut na lata 2022 - 2030. W ramach konsultacji społecznych dokonano 
autokorekty dokumentu. 

Szczegółowe zestawienie poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera 
tabela nr 1 wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag z uzasadnieniem. 

http://www.gminalancut.pl
http://bip.gminalancut.pl


Podmiot zgłaszający 
u w a s e Treść uwagi Stanowisko gminy 

Państwowe 
Gospodarstwo 
\A/nHnp \A/r»H\/ 

Polskie - Regionalny 
Zarząd Gospodarki 

Wodnej w 
Rzeszowie 

W projekcie strategii nie odniesiono 
się do Planu Przeciwdziałania 

Skutkom Suszy (PPSS). W związku z 
powyższym należałoby wymienić 

rekomendowane działania 
minimalizujące skutki suszy w 
odniesieniu do obszaru Gminy 

Łańcut, wskazać stopień zagrożenia 
suszą rolniczą, hydrogeologiczną dla 

obszaru gminy. 

uwagę uwzględniono 

dodano opis w diagnozie 
społeczno -gospodarczej 

Gminy Łańcut 
uwzględniający treść uwagi; 
w Strategii dodano kierunek 

interwencji dla Celu 
operacyjnego 1.4 tj. 

„Zabezpieczenie przed 
powodzią i suszą terenów 

Gminy Łańcut". 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

roisKie — Kegionainy 
Zarząd Gospodarki 

Wodnej w 
Rzeszowie 

W przedłożonym do zaopiniowania 
dokumencie należy uwzględnić 

zapisy dotyczące obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz następujących strategicznych 

dokumentów planistycznych: 
- Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, 
- Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza 
Wisły, 

- Plan przeciwdziałania skutkom 
suszy. 

Uwagę uwzględniono 

dodano opis w diagnozie 
społeczno -gospodarczej 

Gminy Łańcut 
uwzględniający treść uwagi; 
w Strategii dodano kierunek 

interwencji dla Celu 
operacyjnego 1.4 tj. 

„Zabezpieczenie przed 
powodzią i suszą terenów 

Gminy Łańcut". 

Referat Inwestycji 
Komunalnych Gminy 

Łańcut 

1) W rozdziale: Model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej Gminy 
(Rysunek 10,11 oraz 12) zostały 
błędnie naniesione lokalizacje 
poszczególnych inwestycji. 
2) Zasadnym jest zmiana i dodanie 
poszczególnych pozycji w: 
a)Kierunkach interwencji Celu 
operacyjnego 1.2: Modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na: 
Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej, 
w tym: 
- Ośrodek Zdrowia w Kosinie 
- Ośrodek Zdrowia w Albigowej 
- Dom Społeczny w Kosinie 

Uwagę uwzględniono 

Dokonano zmian na 
mapach w rozdziale: Model 

struktury funkcjonalno-
przestrzennej Gminy oraz w 

kierunkach interwencji 
dostosowując zapisy do 

całości dokumentu projektu 
Strategii. Ponadto, usunięto 

część dotyczącą 
Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego. 



- Zespół Szkół w Cierpiszu 
- Zespół Szkół w Kosinie 
- budynek szkoły podstawowej w 
Soninie 
- budynek szkoły podstawowej w 
Handzlówce 
b) Kierunkach interwencji Celu 
operacyjnego 1.4: Przebudowa 
budynków gminnych na potrzeby 
lokali socjalnych (m.in. Domu 
Społecznego w Cierpiszu, przedszkola 
w Handzlówce) na: Przebudowa 
budynków gminnych na potrzeby 
lokali socjalnych 
c) Kierunkach interwencji Celu 
operacyjnego 11.2: Poprawa 
infrastruktury sportowej stadionów 
w Gminie Łańcut (m.in. budowa 
budynku/ zaplecza sportowego na 
stadionach w Albigowej i Głuchowie) 
na: Poprawa infrastruktury 
sportowej stadionów w Gminie 
Łańcut (m.in. budowa budynku/ 
zaplecza sportowego na stadionach 
w Albigowej, Głuchowie i 
Handzlówce) 
3) Mając na uwadze wieloletni okres 

obowiązywania Strategii 
bezzasadnym jest przedstawianie 
Wieloletniego Planu Inwestycji z 
konkretnymi przedsięwzięciami o 
określonym zakresie rzeczowym i 

budżecie, ze względu na jego częstą 
dezaktualizację. 

Autokorekta 

Zmiany edycyjno-redaktorskie, 
drobne uzupełnienia i modyfikacje 

tekstu bez wpływu na treści 
merytoryczne. 

Zmiany dotyczą całego 
dokumentu 

Jal 


