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1.WPROWADZENIE 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030 ma na celu przedstawienie w syntetyczny sposób 

przebiegu konsultacji. Ponadto stanowi ogólne ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty 

uwag, opinii, wniosków i postulatów, które mają posłużyć do sformułowania poprawek do 

projektu Strategii.  

Rozpoczynając prace nad Strategią założono, że będą one odbywać się ze szczególnym 

uwzględnieniem zasady partnerstwa, opartej na aktywnej współpracy władz Gminy Miejskiej 

Szczytno ze wszystkimi grupami społecznymi zamieszkującymi i działającymi na terenie 

Miasta  Szczytno m.in. mieszkańców, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorców.  

 
2.PODSTAWA PRAWNA 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju–zgodnie z art.6 projekt Strategii 

Rozwoju Gminy  podlega konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami 

społecznymi i gospodarczymi (ust. 1).  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została ogłoszona na stronie internetowej (ust. 2a), 

gdzie w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia można było wyrazić opinię do projektu (ust. 4). W 

terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, władze Gminy przygotowują sprawozdanie z 

przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag 

zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje je do publicznej 

wiadomości na swojej stronie internetowej.  

 

 

 

 



3.ORGANIZACJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych opublikowano 24.05. 2021 r. 

i trwało do 28.06.2021 r. Informacja  o  konsultacjach  została przekazana za pośrednictwem 

różnych kanałów, aby każdy z potencjalnych interesariuszy miał możliwość wyrażenia swojego 

zdania na temat przygotowanego dokumentu. 

W celu rozpowszechnienia informacji i uspołecznienia konsultacji społecznych w Gminie 

wykorzystano następujące środki przekazu:  

-informacja na stronie internetowej https://miastoszczytno.pl/16938,Strategia-Rozwoju-

Gminy-Miejskiej-Szczytno-na-lata-2021-2030 wraz z formularzem konsultacji w dniu 

24.05.2021r, 

- ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej w dniu 24.05.2021r,  

- ogłoszenie w  lokalnych gazetach „Tygodnik Szczytno” oraz „Kurek Mazurski” w dniu  

27 maja 2021r, 

- przesłane informacji drogą elektroniczną do Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie oraz 

 podmiotów zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Szczytno, 

- przesłanie informacji listownie do sąsiadujących gmin, oraz dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, 

- zorganizowanie w dniu 15.06.2021 r. w Sali Całorocznej Zamku Krzyżackiego w  Szczytnie  

debaty w formie klasycznej z dr Waldemarem Kozłowskim w celu osobistego przekazania 

uwag i propozycji do projektu Strategii.    

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno 

prowadzone były w sposób wielowymiarowy. Zostały one zaprogramowane w taki sposób, aby 

każdy z interesariuszy miał możliwość wyrażenia swojej opinii na temat dokumentu. Cały 

proces został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad 

projektem Strategii i poprzedzony został warsztatami strategicznymi umożliwiającymi 

wsłuchanie się w propozycje kierunków  rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno, odnośnie wizji, 

misji czy celów strategicznych. 

Wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazywania uwag, postulatów i wniosków 

do projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030. 
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4.  PRZEBIEG KONSULTACJI   

 

Pierwszy  etap  szeroko  pojętych  konsultacji  społecznych  związanych  z  

przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030, 

poprzedzony został  przeprowadzeniem w formie zdalnej (ze względu na pandemię COVID19) 

3 spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem środowisk lokalnych m.in. 20.04.2021r 

spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych (uczestniczyło 16 

podmiotów), 23.04.2021r.  spotkanie z samorządowcami w tym z Radnymi Rady  Miejskiej w 

Szczytnie (uczestniczyło 16 osób) oraz  30.04.2021r.  spotkanie  z mieszkańcami (uczestniczyło 

8 osób). Poszczególne  grupy  społeczne  wyraziły  swoje  uwagi  i  sugestie  odnośnie  pierwszej 

wersji  projektu  Strategii.   

W ramach przeprowadzonych spotkań zgłoszono kilkadziesiąt poprawek, które dotyczyły 

głównie wizji oraz kierunków rozwoju miasta na lata 2021-2030 oraz konkretnych celów 

strategicznych. Na bazie przeprowadzonych warsztatów opracowany został 2 projekt Strategii 

uwzględniający w większości  sugestie i propozycje ww. grup społecznych.  

Drugi etap szeroko rozumianych konsultacji społecznych  dotyczył opublikowania na 

stronie Urzędu Gminy Miejskiej Szczytno 2 projektu Strategii, z jednoczesnym ponownym 

zaproszeniem do konsultacji poszczególne grupy społeczne oraz urzędy i instytucje 

ponadlokalne związane z samorządem Gminy Miejskiej Szczytno w układzie przestrzenno-

społeczno-gospodarczym.  

W ramach załączonego na stronie Urzędu Miejskiego w Szczytnie formularza można było  

zgłaszać kolejne uwagi lub sugestie. Z możliwości tej do dnia 28.06.2021r skorzystała jedna 

osoba prywatna  oraz  jeden  formularz  zbiorczy od jednostek organizacyjnych Urzędu  

Miejskiego  w Szczytnie.  

Kolejnym narzędziem uspołecznienia konsultacji społecznych było zorganizowanie 

spotkania konsultacyjnego w formie klasycznej, gdzie była możliwość bezpośredniego 

zgłaszania uwag i sugestii do projektu Strategii. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 

15.06.2021 r. w godzinach 16.00-19.00 w Sali Całorocznej Zamku Krzyżackiego w Szczytnie. 

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. Podczas spotkania przedstawiona został wizja i kierunki 

rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030. Uczestniczy spotkania zgłaszali swoje 

uwagi i sugestie, jak również dyskutowano o skutkach i technicznych rozwiązaniach 

związanych z wdrożeniem strategii.  

Pozyskane w 2 etapie konsultacji społecznych uwagi i sugestie zarówno poprzez    

formularz konsultacyjny jak i te w formie klasycznej podczas spotkania konsultacyjnego 



zostaną uwzględnione w kolejnej 3 wersji Strategii, która zostanie przesłana do konsultacji na 

poziomie władz marszałkowskich. 

 

5.PODSUMOWANIE KONSULTACJI   

 
Przez okres trwania konsultacji społecznych zgłoszonych zostało kilkadziesiąt uwag, 

wniosków i propozycji. Ponadto część uwag została przekazana w formie pisemnej.  

Podmiotami, które wzięły udział w konsultacjach były między innymi:  

- jednostki samorządu terytorialnego,  

- stowarzyszenie polityczne,  

- organizacje pozarządowe,  

- osoby fizyczne,  

- instytucje otoczenia biznesu,  

- przedstawiciele uczelni wyższej,  

- przedstawiciele szkół podstawowych,   

- przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych i prywatnych. 

 

W sumie w konsultacjach bezpośrednich wzięło udział 48 osób i kilkanaście podmiotów 

prawnych. Wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi zostaną rozpatrzone przy 

opracowaniu 3 wersji Strategii. Uwzględnienie uwag i sugestii nie zawsze może oznaczać 

literalne przeniesienie proponowanego zapisu do dokumentu, lecz oddanie w zapisach Strategii 

Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030, intencji zawartej w zgłoszonej uwadze. 

W przypadku, kiedy w treści dokumentu już były zawarte zgłaszane kwestie, uwaga uznana 

zostanie za niezasadną.  

 

 


