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Łańcut, 2016 

Wprowadzenie  

 

W dniach od 5 stycznia do 26 stycznia 2016 r., w budynku Urzędu Miasta Łańcuta, 

odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta 

na lata 2015-2020, opracowanego przez Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta 

Urzędu Miasta Łańcuta oraz Zakład Polityki Miejskiej i Rewitalizacji Instytutu Rozwoju Miast 

w Krakowie.  

 

Przedmiot Raportu  

 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów 

strategicznych w gminie. Przedmiotem niniejszego Raportu jest dostarczenie kompleksowej 

informacji z przebiegu konsultacji społecznych, poprzez prezentację wyników wraz 

z podsumowaniem.  

 

Cel konsultacji społecznych  

 

Cele konsultacji społecznych: 

 zapoznanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych z problematyką odnowy 

przestrzeni; 

 prezentacja koncepcji dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-

2020; 

 kompleksowe i pełne poinformowanie mieszkańców Łańcuta o zakresie planowanego 

przedsięwzięcia, a także zweryfikowanie potrzeb mieszkańców miasta, poprzez 

wnikliwą analizę uwag zgłaszanych do projektu dokumentu;  

 pozyskanie podczas otwartej debaty publicznej, stanowisk i pomysłów mających 

wpływ na sam przebieg procesu oraz na opracowanie katalogu projektów 

dotyczących kierunków rozwoju miasta. 
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Przebieg konsultacji społecznych  

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 

2015-2020 przeprowadzone zostały za pomocą następujących narzędzi dialogu społecznego:  

 zamieszczenie informacji publicznej na stronie podmiotu (Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta Łańcuta, Urząd Miasta Łańcut);  

 badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie form partycypacyjnych tj. wywiady, 

ankiety, spotkania i konsultacje z interesariuszami, otwarty nabór propozycji 

przedsięwzięć. 

 

Informacja o konsultacjach społecznych wraz z przedmiotem konsultacji – 

projektem regulaminu  – została udostępniona w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łańcuta (http://lancut.biuletyn.net) oraz Urzędu 

Miasta Łańcuta (www.lancut.pl) w zakładce Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-

2020. Możliwość zgłaszania uwag do projektu dokumentu wyznaczono na dzień 26 stycznia 

2016 r. Zainteresowani mogli składać wnioski w następujących formach: 

 drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łańcuta,  

ul. Plac Sobieskiego 18 

37-100 Łańcut 

 osobiście do Biura Obsługi Klienta znajdującego się w Urzędzie Miasta Łańcuta 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.funduszy@um-lancut.pl. 

Formularze zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych oraz wzór fiszki projektowej 

zamieszczono poniżej. 
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Formularz zgłaszania uwag 

w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: 

Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 

 

Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko 
 

E-mail 
 

Tel / fax 
 

Wyrażam opinię 

jako: 

osoba fizyczna 

reprezentując następującą instytucję:  

Adres do 

korespondencji  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015–2020, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

Uwagi i propozycje zmian 

L.p. 

Część dokumentu, do której 

zgłaszana jest uwaga (rozdział, 

podrozdział, zapis w projekcie 

dokumentu) 

Numer 

strony 

Treść uwagi / sugerowana 

zmiana 
Uzasadnienie 

1     

2     

3     

4     

Uwagi: poszczególne pola tabeli mogą być dowolnie rozszerzane. 

 

............................................................................... 

czytelny podpis, data 
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W terminie składania uwag do projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta 

Łańcuta na lata 2015-2020, nie wpłynęły uwagi z zewnątrz, jedyne zmiany wprowadzone do 

projektu dokumentu były dokonane na wniosek Radnych, pracowników Urzędu Miasta, czy 

jednostek organizacyjnych miasta. Mające charakter porządkowy i dotyczyły m.in.: 

 Uszczegółowienia zapisów Strategii (szczerszego opisania obszaru realizacji wskazanych 

inwestycji, wprowadzenie bardziej precyzyjnych zapisów przy opisach słabych i mocnych 

stron w Analizie SWOT, dopisanie w funkcji kultura spełnianej przez miasto Biblioteki 

Pedagogicznej, itp.) 

 Poprawy analizy statystycznej (dlaczego nie dokonano porównania do podobnych miast 

w Polsce, błędnie podane wartości np. powierzchni gruntów i  innych danych 

statystycznych, itp.) 

 Poprawy błędnych/nieprecyzyjnych zapisów (wykreślenie zapisów dot. Łańcucko-

Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych, bardziej precyzyjne określenie warunków 

wodnych na terenie miasta, weryfikacja tekstu pod kątem powtórzeń, nieścisłości  

w zapisach, itp.) 

Powyższe uwagi zostały przeanalizowane przez Zespół powołany do opracowania 

dokumentu, który po stwierdzeniu słuszności wprowadził zmiany, skorygował błędy oraz 

dokonał uściśleń niektórych zapisów w niniejszej strategii. 

W wyniku analizy celowości opracowania owego dokumentu powstała konieczność 

opracowania załączników do Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 

dotyczących rozwoju jednostek organizacyjnych miasta tj.: 

1. Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

2. Strategia Rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na lata 2015-2020 

3. Strategia Rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie na lata 2015-

2020 

Powyższe załączniki są niezbędne dla danych jednostek ze względu na konieczność 

określenia kierunków rozwoju instytucji oraz wypracowanie przez nie mechanizmy 

pozwalające na podniesienie jakości oferowanych usług. 

 


