Raport z konsultacji społecznych
„Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata 2021-2030”

I.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/182/2021 Rady Gminy
Krynice z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Krynice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji” w dniach 29.09.2021
r. do 04.11.2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy
Krynice na lata 2021-2030.

II.

ORGANIZACJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata 2021-2030 podlegały

konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi
i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata 2021-2030
rozpoczęły się w dniu 29 września 2021 r. Dokument został przekazany do konsultacji
społecznych wraz ze spełnieniem ustawowego wymogu upowszechnienia informacji o
realizowanym zadaniu. Informacje o planowanych konsultacjach społecznych przekazano w
dniu 29.09.2021 r. poprzez:
 publikację ogłoszenia z wykorzystaniem strony internetowej Gminy Krynice oraz
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice, z podaniem terminu i sposobu
przekazywania opinii, uwag i wniosków.
 umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych na tablicach w urzędzie Gminy
Krynice i sołectwach, z podaniem terminu i sposobu przekazywania opinii, uwag i
wniosków.

Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji miały możliwość w terminie 35 dni od
dnia ogłoszenia konsultacji wyrazić opinię lub złożyć uwagi do projektu Strategii.
Zakończenie terminu konsultacji przewidziano na dzień 4 listopada 2021 r.
Z uwagi na stan epidemii i rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie
mieszkańców, konsultacje odbywały się głównie za pośrednictwem zdalnych form
komunikacji. Odbyło się 1 spotkanie konsultacyjne. Głównymi interesariuszami procesu
konsultacji społecznych projektu Strategii byli:
 przedstawiciele społeczności lokalnych oraz władz regionalnych i lokalnych,
 organizacje pozarządowe
 mieszkańcy Gminy Krynice
Formy zgłaszania uwag i zbierania opinii:
Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata 2021-2030” wraz z formularzem
zgłaszania uwag i opinii był dostępny na stronie internetowej gminy http://krynice.pl/ w
Biuletynie Informacji Publicznej https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/ Dokument wyłożono do
wglądu w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice
(pokój nr 2) wraz z możliwością składania uwag na dedykowanym formularzu.
Wypełniony i podpisany formularz można było składać:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, poprzez złożenie na
Dzienniku Podawczym (pokój nr 13),
b) pocztą na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice (decydowała data
stempla pocztowego),
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ugkrynice@krynice.com.pl ( w tytule
wiadomości należało wpisać „Konsultacje Strategii”).
Opinie i uwagi w ramach konsultacji społecznych były przyjmowane wyłącznie na
załączonym formularzu konsultacyjnym. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub
przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym nie były rozpatrywane.
W ramach konsultacji społecznych w dniu 12.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Krynice (pokój nr 10) odbyło się spotkanie konsultacyjne. Z uwagi na
obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia środków ostrożności we
wszelkich kontaktach, osoby chcące wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym miały

obowiązek wcześniejszego zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na
adres: ugkrynice@krynice.com.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (84) 663-02-25 do
08.10.2021 r. do godz. 15.30 z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć
udział w spotkaniu wynikała z obowiązujących przepisów prawa.
Projekt dokumentu został wysłany również do sąsiadujących z Gminą Krynice jednostek
samorządu terytorialnego: 1. Gmina Adamów 2. Gmina Łabunie, 3. Gmina Komarów –
Osada, 4. Gmina Krasnobród, 5. Gmina Rachanie, 6. Gmina Tarnawatka oraz do dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

III.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W

trakcie

prowadzonych

konsultacji

społecznych

żaden

podmiot/

osoba

fizyczna/jednostka samorządu terytorialnego/ dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wnieśli uwag czy
propozycji zmiany do przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata
2021- 2030.
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