
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022–2030 

 Na podstawie 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) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/4342/21 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Pińczów na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji– w dniach 15.04–20.05.2022 r. odbyły 

się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022–

2030. 

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji 

dotyczących zapisów dokumentu. 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo 

konsultacjom: 

1. z mieszkańcami gminy, 

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

na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3. z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

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

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Dodatkowo, Gmina Pińczów włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty: 

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ponidzie; 

6. Powiat Pińczowski. 

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 15.04.2022 r. do dnia 20.05.2022 r. 

w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Gminy”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10,  

28-400 Pińczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju 

Gminy”. 

c) bezpośrednio do pok. 17 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, w godzinach 

pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także 

przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 17.05.2022 r. 

o godz. 15:00.  

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, 

w pok. 17 w godzinach pracy Urzędu. 



Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 15.04.2022 r. 

w następujących formach: 

– na stronie internetowej gminy (pinczow.com.pl); 

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(bip.gminy.com.pl/pinczow); 

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  

w Pińczowie. 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 

Pińczów na lata 2022–2030, dostępne były od 15.04.2022 r.: 

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10,  

28-400 Pińczów, w pok. 17, w godzinach pracy Urzędu; 

– wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pińczów 

(pinczow.com.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow).  

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie 

z interesariuszami, które odbyło się w dniu 17.05.2022 r. o godz. 15:00. 

 Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe 

dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także 

zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd 

gminy. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model 

funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi. 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 

wypełnione formularze uwag oraz 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW w Krakowie. 

Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości lub częściowo. 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem 

uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji, zawiera poniższa tabela. 

 



REJESTR ZGŁOSOZNYCH UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY PIŃCZÓW NA LATA 2022–2030 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu  

do którego odnosi 

się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej 

w Krakowie 

Wykaz powiązań 

celów Strategii 

z dokumentami 

strategicznymi 

i planistycznymi  

wyższego rzędu 

oraz uwagi ogólne 

Zgodnie z pismem 

stanowiącym załącznik do 

niniejszego raportu 

Zgodnie z pismem stanowiącym załącznik do niniejszego 

raportu 
Wszystkie uwagi uwzględniono 

2.  

Lokalna Grupa 

Działania 

Ponidzie 

Str. 12, SZANSE, 

pkt. 10 

Str. 86, drugi akapit  

Lokalnej Grupy Działania 

„Ponidzie” 

Lokalnej Grupy Działania Ponidzie 

Uzasadnienie: Nazwa niezgodna z zapisami w KRS 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

poprawiono.  

3.  Str. 15, drugi wiersz 
Koniecznością rozwoju 

powstania infrastruktury  

Koniecznością powstania i rozwoju infrastruktury /tworzenia 

infrastruktury (lub wykreślenie jednego ze słów) 

Uzasadnienie: Styl 

Zmiana została przyjęta, uwagę 

uznano za zasadną. 

4.  

Str. 18, drzewo 

celów, 

Główne środki, 

kropka 6-ta 

Ograniczenie niskiej emisji 

Przenieść do kolumny Główne efekty 

Uzasadnienie: W kolumnie Główne środki powinna być 

wskazane metoda dojścia do osiągnięcia efektów np. wspieranie 

rozwiązań zeroemisyjnych, podnoszenie świadomości 

mieszkańców.  

Zmiana została przyjęta, uwagę 

uznano za zasadną. Do „środków” 

dopisano punkt „wspieranie 

rozwiązań niskoemisyjnych 

i podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców”, 

natomiast do efektów dopisano 

„ograniczona niska emisja”. 



5.  
Str. 23, wiersz 1, 

kolumna 7  

Wdrożenie programów 

podnoszenia kompetencji 

zawodowych i kluczowanych 

mieszkańców  

„Kluczowanych”? 

Uzasadnienie: Co autor miał na myśli? 

Zapis stanowił omyłkę pisarską – 

autor miał na myśli kompetencje 

kluczowe. Zapis poprawiono.  

6.  
Str. 40, tab. 10 

Str. 98, tab. 16 

We „Wskaźnikach produktu” 

i „Wskaźnikach rezultatu” 

przewidziano wzrost 

„Liczby przyłączy 

gazowych” i „Liczby osób 

korzystających z przyłączy 

gazowych” 

Proponuję wprowadzić alternatywę dla coraz droższego gazu 

w postaci montażu również innych źródeł ciepła.  

Uzasadnienie: Zaczął się np. boom na Pompy ciepła. Jak 

wynika z szacunków PORT PC, w 2021 roku cały Polski rynek 

pomp ciepła wzrósł aż o 66 proc., a pomp ciepła do ogrzewania 

budynków o ponad 80 proc. W ubiegłym roku zamontowano 

dużo instalacji fotowoltaicznych a kolejnym krokiem jest 

wykorzystanie „własnego prądu”.  

Zmiana została przyjęta, uwagę 

uznano za zasadną. Do projektu 

strategicznego nr 5 dopisano 

wskaźnik produktu: Wytworzona 

energia odnawialna ogółem 

(w tym: energia elektryczna, 

energia cieplna). 

7.  

Burmistrz Miasta 

i Gminy Busko-

Zdrój Waldemar 

Sikora  

Wstęp, str.5 

Strategia terytorialna może 

być podstawą realizacji IIT 

(Inne Narzędzie 

Terytorialne) 

Strategia terytorialna może być podstawą realizacji dla Innych 

Instrumentów Terytorialnych (dalej IIT). 

Uzasadnienie: Należy poprawić na podstawie, art. 36.1. „Inne 

Instrumenty Terytorialne, zwane dalej „IIT”, są instrumentem 

rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 28 i art. 29 

rozporządzenia ogólnego oraz w art. 9 i art. 11 rozporządzenia 

EFRR i Funduszu Spójności” – projekt Ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027 (Ustawa Wdrożeniowa).  

Uwaga została przyjęta. Zapis 

poprawiono. 

8.  

Tabela 14 Wykaz 

powiązań celów 

Strategii 

z dokumentami 

strategicznymi 

i planistycznymi 

wyższego rzędu  

pkt. 1, str. 54 

Innych Inwestycji 

Terytorialnych (IIT) 

Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) 

Uzasadnienie: Należy poprawić na podstawie art. 36.1. „Inne 

Instrumenty Terytorialne, zwane dalej „IIT”, są instrumentem 

rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 28 i art. 29 

rozporządzenia ogólnego oraz w art. 9 i art. 11 rozporządzenia 

EFRR i Funduszu Spójności” – projekt Ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027 (Ustawa Wdrożeniowa). 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

poprawiono. 

  



9.   

Tabela 14 Wykaz 

powiązań celów 

Strategii 

z dokumentami 

strategicznymi 

i planistycznymi 

wyższego rzędu  

POZIOM 

PONADLOKALNY 

I LOKALNY, 

str. 69 

Brak  

Pkt. 18 Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027 (Strategia IIT). 

Uzasadnienie: Brak nawiązania do zapisów dokumentu 

strategicznego i/lub planistycznego – ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie 

Uzdrowiska na lata 2021–2027. Gmina Pińczów na mocy 

Porozumienia samorządowego określającego zasady 

współpracy dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej 

Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska z dnia 14.07.2021 r. 

przystąpiła do Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska. 

Opracowywana Strategia będzie dokumentem określającym 

długofalowy rozwój obszaru uzdrowiskowego oraz narzędziem 

wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na 

realizację wyznaczonych celów. Umożliwi skorzystanie 

z nowych instrumentów pozabudżetowych w szczególności 

nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–

2027 na rzecz obszaru uzdrowiskowego. Należy uzupełnić 

zapisy.  

Strategia Rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska na 

lata 2022–2027 (Strategia OSI 

ŚU) jest w trakcie konsultacji 

społecznych i opiniowania przez 

podmioty zewnętrzne, dlatego też 

pewne jej zapisy mogą się 

zmieniać, a więc nie można 

przedstawić jej 

komplementarności ze Strategią 

Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów 

na lata 2022–2030. Nie można 

badać spójności dokumentów jeśli 

jeden z nich nie jest jeszcze 

ostateczny i formalnie 

obowiązujący. Jednakże uznano 

za zasadne doprecyzowanie 

zapisów odnośnie Strategii OSI 

ŚU w podrozdziale 4.2.1 Obszary 

strategicznej interwencji 

określone w strategii rozwoju 

województwa i inne 

ponadlokalne.  

10.  
Mariusz 

Wołowiec 
Rozdział 2 /cały/ 

W analizie SWOT 

w mocnych stronach brak 

wzmianki o zbiornikach 

wodnych Góry w Gackach  

15.Zbiornikach wodnych Góry w Gackach. 

Uzasadnienie: Brak ujęcia w analizie Gacek to delikatnie 

mówiąc błąd Znacznie obniża to wykorzystanie atutów 

przyrodniczych turystycznych, zdrowotnych naszej Gminy. 

Pomija istniejącą infrastrukturę, pola biwakowe, wodociąg, 

drogi, itp. to powinien być jeden z głównych filarów Strategii w 

szczególności dlatego, że już istnieje i w sezonie od maja do 

września korzysta z Gacek tysiące turystów uprawiających 

karawaning, biwakujących, plażowiczów, wędkarzy, 

wodniaków itd.  

Zmiana została przyjęta, uwagę 

uznano za zasadną, jednakże 

skorygowano nazwę. Do analizy 

SWOT dopisano: „Jeziorka Gacki 

– Leszcze” 



11.  

Projekt strategiczny 

nr 2 Turystyczny 

Pińczów  

Brak wzmianki o 

zbiornikach wodnych Góry 

w Gackach 

12. Zbiornikach wodnych Góry w Gackach – dla każdego coś 

przyjemnego.  

Uzasadnienie: Kilka atrakcji turystycznych w jednym miejscu, 

27 m hektarów lustra wody, nieskazitelnie czystej o walorach 

leczniczych, nadającej się do nurkowania, ściana widokowa, 

jaskinia, rezerwat Grabowic – krzew Mojżesza, Jaskółcze 

ogony, Rezerwat roślinności pustynno-stepowej, czynna 

kopalnia gipsu, dwa pola namiotowe i campingi / kolejne dwa 

w budowie, infrastruktura drogowa, handlowa. Docelowo Gacki 

mogą być miejscem skąd wypoczywający tam turyści wyruszają 

np. nową ścieżką rowerową na zwiedzanie zabytków Pińczowa 

i korzystanie z jego atrakcji Główny mankament brak ścieżki 

rowerowej prowadzącej do Pińczowa.  

Uwaga została przyjęta, jednakże 

skorygowano nazwę. W projekcie 

strategicznym nr 2 Turystyczny 

Pińczów uzupełniono zakres 

rzeczowy o przedsięwzięcia 

związane z Jeziorkami Gacki – 

Leszcze.  

 

Załącznik  

Pismo znak KR.RPP.610.264.2022.PW z dnia 20.05.2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 


