
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PAŁECZNICA 2022-2030 

 

 

 

 

 

I. Podstawa prawna 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zapisów 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 2022 r. 1079.) oraz 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/289/2022 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 kwietnia 2022 roku 
w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na lata 2022-2030 
i Zarządzenia nr 24/2022Wójta Gminy Pałecznica z dnia 06.07.2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica na 
lata 2022-2030. 

 

II. Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Pałecznica 2030. 

Celem konsultacji było poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie w/w 
projektu oraz upowszechnienie zapisów strategii wśród lokalnej społeczności 

 

III. Termin konsultacji 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 07 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. 

 

IV. Uczestnicy konsultacji 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pałecznica 2030 była przede wszystkim konsultowana 
z mieszkańcami gminy tworzącymi lokalną wspólnotę samorządową. Następnie podlega 
konsultacjom w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. 

 



V. Przebieg i wykorzystane formy konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach: 

1. pisemnej poprzez formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania na stronie 
internetowej Gminy, który należało wypełnić i przesłać: 

− na adres mailowy: urzad@palecznica.pl (bez konieczności opatrywania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub 

− pocztą na adres: Urząd Gminy Pałecznica, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, 
lub 

− dostarczyć do Urzędu Gminy Pałecznica. 

2. ustnej oraz pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 
27 lipca 2022 r. oraz 02 sierpnia 2022 w godzinach 14.00-18.00 w Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, ul. Strażacka 3, Pałecznica. 

W całym okresie trwania konsultacji uczestnicy konsultacji mieli możliwość zgłaszania uwag 
do projektu aktualizacji Strategii. Dodatkowo władze samorządowe prezentowały 
i konsultowały zapisy Strategii podczas roboczych spotkań z przedstawicielami różnych 
środowisk z terenu gminy (m.in. radni, sołtysi, nauczyciele). 

 

VI. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

W czasie trwania konsultacji do Urzędu Gminy Pałecznica nie wpłynęły uwagi poprzez 
udostępniony formularz uwag. 

Spotkania konsultacyjne służyły przedstawieniu zakresu rzeczowego aktualizacji strategii oraz 
procesu jej przygotowania. Głównie jednak omawiano cele strategiczne i kierunki rozwoju 
zawarte w przedmiotowym projekcie. 

Podczas spotkań konsultacyjnych nie wpłynęły pisemne uwagi, zostały one jednak odnotowane 
jako wynikające z dyskusji, czy to w formie postulatów, czy też pytań w danej sprawie.  

Cześć uwag miała charakter diagnostyczny, w ich wyniku uzupełniono zapisy analizy SWOT 
zwłaszcza w zakresie mocnych i słabych stron.  

Druga grupa uwag miała charakter postulatywny, po ich analizie wprowadzono dodatkowe lub 
rozszerzono istniejące w projekcie strategii zapisy dotyczące głównie celów i kierunków 
działania. 

Uwagi zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych: 

− problemy zdrowotne osób starszych, w tym trudności i długi czas oczekiwania na 
konsultacje ze specjalistami – uwzględniono w SWOT; 

− potrzeby w zakresie zapewnienia Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego oraz Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży - 
uwzględniono w celu A1; 

− wynikające z pracy na roli choroby kręgosłupa i urazy - uwzględniono w SWOT;  



− stan nawierzchni dróg, brak tras rowerowych - uwzględniono w SWOT i celu C2; 
− bezpieczeństwo pieszych - uwzględniono w celu A2; 
− braki w zakresie oświetlenia ulicznego - uwzględniono w celu C2; 
− możliwości rozbudowy terenów rekreacyjnych i placów dla dzieci - uwzględniono w 

SWOT oraz celu A1; 
− zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych - uwzględniono w celu A1; 
− fetor związany z intensywną hodowlą zwierząt - uwzględniono w celu C1; 
− potrzeby szerszego wykorzystania świetlic (domów ludowych) na potrzeby lokalnych 

społeczności - uwzględniono w SWOT oraz celu A1; 
− zwiększająca się zachorowalność na choroby nowotworowe - uwzględniono w SWOT; 
− brak kontroli stosowanych nawozów - uwzględniono w celu B2; 
− konieczność oferowania atrakcyjnych sposobów spędzania czasu dla osób w wieku 26-

60 lat - uwzględniono w celach A1 i A2; 
− zwiększenie ilości działań międzypokoleniowych - uwzględniono w celu A2; 
− konieczność podnoszenia kompetencji nauczycieli - uwzględniono w celu A1; 
− odniesienie do nowych form wsparcia proponowanych przez LGD – agroturystyka, 

gospodarstwa edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, krótkie łańcuchy żywności - 
uwzględniono w celu B1; 

− dostęp do internetu szerokopasmowego jak podstawowa infrastruktura - uwzględniono 
w celu C2. 

W wyniku spotkań nie przedstawiono poglądów, które znacząco wpływałyby na zmianę treści 
dokumentu. Większość poruszanych tematów dotyczyła kwestii społecznych zapewniających 
dobre warunki życia dla mieszkańców. Poruszone podczas spotkań kwestie wpisywały się 
w wymienione w projekcie aktualizacji kierunki działań i stanowiły podstawę do 
doprecyzowania przedstawionych w dokumencie zapisów. W związku z powyższym uwagi te 
zostały w całości lub częściowo uwzględnione w projekcie aktualizacji. Pojawiały się także 
uwagi o stricte operacyjnym charakterze - konkretne działania w danej miejscowości, nie 
dotyczyły one jednak poziomu strategicznego. W przypadku wskazywania kwestii 
uwzględnionych uprzednio w dokumencie, ograniczano się do wyjaśnienia, które elementy 
strategii obejmują poruszane problemy.  

Gmina Pałecznica otrzymała ponadto opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: 

1) Na podstawie map zagrożenia powodziowego stwierdzono, że na terenie gminy 
Pałecznica nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, przedstawione 
na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne. Nie występują tu także obszary, o których mowa w art. 16 
pkt 34 lit. c) ustawy Prawo wodne, ani nie ma zastosowania art. 16 pkt 34 lit. d). 
Powyższa informacja została uwzględniona w aktualizacji strategii. 

2) Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 
2233 ze zm.), w strategii rozwoju gmin, uwzględnia się m.in. ustalenia dokumentów 
planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj. planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym (PZRP), planu przeciwdziałania skutkom suszy czy też 



planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Na terenie gminy nie są 
planowane zadania w ramach Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, w związku z 
czym w aktualizacji uwzględniono zapis, iż zgodnie z obowiązującym PZRP na terenie 
gminy Pałecznica nie są planowane żadne działania wynikające z tego planu. 

3) Zwrócono uwagę, iż w strategii należy odnieść się także do Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy (PPSS) na lata 2021-2027, przyjętego na mocy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy (PPSS; Dz. U. 2021r. poz. 1615), stanowiącego dokument 
o strategicznym znaczeniu, do którego będą się odnosiły wszystkie późniejsze, 
konkretne działania minimalizujące skutki suszy, podejmowane zarówno przez organy 
administracji rządowej, jak i samorządy. W projekcie strategii w odniesieniu do terenu 
gminy Pałecznica powinny zostać uwzględnione m.in. informacje wynikające z ww. 
Planu dotyczące rekomendowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, 
a także stopnia zagrożenia suszą według klas łącznego zagrożenia suszą, jak również 
stopnia zagrożenia suszą w zależności od jej typu tj. rolnicza, hydrologiczna i 
hydrogeologiczna. 
Powyższa uwaga została uwzględniona w aktualizacji strategii w zakresie dotyczącym 
Gminy Pałecznica. 

4) RZGW poinformował, iż w projekcie strategii powinny znaleźć się informacje na temat: 
− jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych części wód 

podziemnych (jcwpd), znajdujących się granicach gminy (nazwa, status jcwp, 
informacja o stanie jcwp i jcwpd oraz przypisane im cele środowiskowe), 

− działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w aktualizacji Programu 
wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) oraz o stanie realizacji tych działań. 

Powyższa uwaga została uwzględniona w aktualizacji strategii w zakresie dotyczącym 
Gminy Pałecznica. 

 

 

 

Pałecznica, 09.09.2022 


