
1 | S t r o n a  
 

 
 

  



2 | S t r o n a  
 

I. Podstawa prawna 

 

Konsultacje prowadzono na podstawie uchwały nr XLI/379/22 Rady Miejskiej w Szczucinie 

z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2021-2030, a także zarządzenia nr 0050.142.2022 

Burmistrza Szczucina z dnia 04 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2021-2030. 

 

II. Przedmiot i cel konsultacji społecznych 

 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Szczucin na lata 2021-2030. 

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii oraz poznanie 

opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie owego projektu. 

 

III. Podmiot konsultacji społecznych 

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom: 

1) z mieszkańcami Gminy Szczucin, 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi 

na terenie Gminy Szczucin organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami – Gminy: Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Łubnice, Mędrzechów, 

Pacanów, Radgoszcz oraz Wadowice Górne,  

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

5) z RDOŚ Kraków, 

6) z Zarządem Województwa Małopolskiego.  

 

IV. Organizacja konsultacji społecznych, w tym wykorzystane formy konsultacji 

 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 04 październik  r. do 09 listopada 2022 r. 

Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotyczącą 

przedmiotu konsultacji dostępne były od dnia 04 października 2022 r.: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, 

2) na tablicach informacyjnych, 
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3) na stronie internetowej gminy: http://szczucin.pl 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów  

i instytucji, które zostały wymienione powyżej w podmiotach konsultacji społecznych 

w III Podmiot konsultacji społecznych pkt 3-4; 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu można 

było składać z zastosowaniem dedykowanego formularza według wzoru 

opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób: 

a) poprzez złożenie w Dzienniku Podawczym urzędu lub przesłanie pisemnych 

wniosków na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: pawel.wantuch@umigszczucin.pl lub 

poprzez system ePUAP w postaci podpisanego elektronicznie formularza zgłaszania 

uwag lub innego dokumentu za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu; 

3) dyżuru konsultacyjnego, który odbyły się w dniu 31.10.2022 r. w godzinach 9:00 - 11:00  

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. 

Komórką odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie ich wyników 

była Pan Paweł Wantuch – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, zatrudniony na 

stanowisku Kierownik Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 14 644 31 32 wewn. 132, e-

mail: pawel.wantuch@umigszczucin.pl. W czasie trwania konsultacji prowadzona była akcja 

informacyjna na stronie internetowej gminy http://szczucin.pl,. 

 

V. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych 

 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do 

projektu Strategii. W terminie do 09 listopada nie wpłynęły formularze z uwagami. 

Pisemne uwagi przedstawiło również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie znak KR.RPP.610.671.2022.IT z dnia 04 

listopada 2022 r., w zakresie uwzględnienia w projekcie Strategii planu przeciwdziałania 

skutkom suszy, planem zarządzania ryzykiem powodziowym – uwagi zostały uwzględnione  

i dokonano odpowiednich zmian w Strategii.  
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