
Kroczyce, dnia 14.01.2022 
 

PROTOKÓŁ  
Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

zgodnie z Uchwałą nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021 roku 
 
 
1. Przedmiot konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030  

 
2. Opis wykorzystanych form konsultacji:  

 
Konsultacje były prowadzone poprzez umieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Kroczyce do roku 2030 w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje 
społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kroczyce informacji o wyłożeniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce 
do roku 2030 do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce. 
 
Konsultacje przeprowadzone były w dwóch formach: 
a) poprzez złożenie wypełnionego formularza lub 
b) poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 8 grudnia do dnia 12 stycznia 2022r. 
do godz. 15.30 (36 dni) w formie pisemnej oraz elektronicznej (adres: Urząd Gminy Kroczyce, 
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e- mail: zp2@kroczyce.pl ). 
 

3. Liczba uczestników konsultacji:  
 
W terminie wskazanym w Zarządzeniu nr 174/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 
30 listopada 2021 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Kroczyce do 2030 roku, (tj. od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 
2022 r. do godziny 15:30) ze strony społeczności lokalnej gminy Kroczyce nie wpłynęła 
żadna uwaga. 
 
W tym samym czasie projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 na podstawie 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju został poddany 
konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami. Projekt opracowania został przesłany do 
następujących gmin: 
- Gmina Irządze, 
- Gmina Pilica, 
- Gmina Zawiercie, 
- Gmina Ogrodzieniec, 
- Gmina Włodowice, 
- Gmina Niegowa, 
- Gmina Szczekociny,  
- Gmina Żarnowiec. 
Projekt strategii skierowano również, celem konsultacji, do Zwiazku Gmin Wiejskich RP, 
Związku Gmin Jurajskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Subregionu 
Centralnego. 
 
Ponadto zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 został poddany 
konsultacjom z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki woidnej 
Państwowegpo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
 

4. Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz z informacją o sposobie 
ustosunkowania się wójta do opinii mieszkańców: 
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W terminie wskazanym w Zarządzeniu nr 174/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 
30 listopada 2021 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Kroczyce do 2030 roku, (tj. od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 
2022 r. do godziny 15:30) społeczność lokalna nie zgłosiła uwag. 
 
Uwagi zgłoszone przez pozostałe podmioty, do których skierowano projekt Strategii Rozwoju 
Gminy Kroczyce do roku 2030 zostaną zawarte w sprawozdaniu z przebiegu i wyników 
konsultacji, sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (teks jednolity: Dz U. 2021, poz. 1057 z późń. zm.). 
Przedmiotowe sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej w terminie 
30 dni od upływu terminu prowadzonych konsultacji. 
 

5. Wskazanie kwestii wymagających dalszych uzgodnień oraz opinii nieuwzględnionych: 
 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 zostanie przedłożony do 
zaopiniowania przez zarząd województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 
Kolejnym etapem uzgodnień będzie złożenie wniosków do Reginalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska z siedzibą w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030. 
 
 
 

 Wójt Gminy Kroczyce 
 

Stefan Pantak 
 


