
  

 

  

 

Raport z konsultacji 
społecznych projektu 

Strategii Rozwoju Gminy 
Wińsko na lata          

2022-2032 

 

 



 Na podstawie Uchwały nr XLIII/311/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wińsko na 

lata 2022-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Zarządzeniem nr 611/2022 Wójta Gminy 

Wińsko z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii 

Rozwoju Gminy Wińsko na lata 2022-2032”, w dniach 5 maja – 8 czerwca 2022 r. odbyły się 

konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Zbieranie uwag odbywało się w następujących 

formach: 

 za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie 

internetowej gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej, przesyłanego na adres e-mail 

sekretariat@winsko.pl, 

 w czasie spotkania otwartego w dniu 19 maja 2022 o godz. 16.30 w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, 

 w formie pisemnej: z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi  

i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebranych w ramach konsultacji społecznych uwag. 

https://bip.lewin-klodzki.pl/rada/uchwaly/2021/103/413
https://bip.lewin-klodzki.pl/rada/uchwaly/2021/103/413
https://bip.lewin-klodzki.pl/rada/uchwaly/2021/103/413
https://bip.lewin-klodzki.pl/rada/uchwaly/2021/103/413
https://bip.lewin-klodzki.pl/dokumenty/5370
https://bip.lewin-klodzki.pl/dokumenty/5370
https://bip.lewin-klodzki.pl/dokumenty/5370


L.p. Data 

Forma udziału  

w konsultacjach 

społecznych 

Zapis w projekcie 

dokumentu 
Sugerowana zmiana 

Informacja o 

uwzględnieniu uwagi 

1. 

19.05.2022 r. spotkanie 

otwarte 

Zwiększenie dostępności 

mieszkańców do 

nieodpłatnej (bądź za 

niewielką odpłatnością) 

opieki psychologicznej i 

prawnej oraz stworzenie 

dostępu do pomocy 

pedagogicznej. 

Usunięcie kierunku rozwoju. Uwaga odrzucona. 

Zainteresowanie 

opieką prawną i 

psychologiczną 

utrzymuje się od 

dłuższego czasu na 

wysokim poziomie, w 

związku z czym taki 

kierunek rozwoju jest 

zasadny. 

3. 

19.05.2022 r. spotkanie 

otwarte 

Analiza SWOT w obszarze 

społecznym  

Dodatnie w ramach mocnych stron 

i szans w analizie SWOT, a także 

kierunku rozwoju gminy informacji 

dot. aktywnej polityki 

repatriacyjnej. 

Uwaga uwzględniona. 

 

 


