Zawonia, dn. 01.09.2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy
Zawonia na lata 2021-2027’’

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy
Zawonia z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027, przedstawiam niniejsze sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na
lata 2021- 2027”:
1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027”
2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.)
oraz Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Zawonia z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia
na lata 2021-2027.
3. Cel konsultacji: poznanie opinii sąsiednich gmin i ich związków, mieszkańców Gminy
Zawonia, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie we Wrocławiu i innych zainteresowanych podmiotów na temat założeń
Strategii Rozwoju Zawonia na lata 2021-2027.
4. Termin konsultacji: od dnia 16 lipca 2021 r. do dnia 22 sierpnia 2021 r.
5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Zawonia.
6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji
na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy bądź
pocztą na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub drogą
mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: urzad@zawonia.pl.
7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy
Zawonia 2021-2027 oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano
na stronie internetowej Gminy Zawonia – www.zawonia.pl.
8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięły udział
2 osoby.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem: w toku konsultacji społecznych zgłoszone zostały następujące uwagi:

Lp.

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Rozstrzygnięcie/
stanowisko gminy

Uzasadnienie

1.

Rozdział 1 Stan i Wyzwania
Rozwoju Gminy Zawonia
Podrozdział 1.1, strona 9

Szkoła w Czeszowie posiada 2
oddziały przedszkolne i oddział
zerowy.

Szkoła w Czeszowie posiada 1 oddział zerowy
i 1 oddział przedszkolny.

Uwzględniono.

Zmieniono zapis.

2.

Rozdział 1 Stan i Wyzwania
Rozwoju Gminy Zawonia
Podrozdział 1.1, strona 9

Krzywdzące i niezgodne z prawdą
jest stwierdzenie ,,Zauważalne jest
duże zróżnicowanie wyników
pomiędzy szkołami. W Zespole
Szkół w Zawoni wyniki te są
znacznie wyższe niż w SP w
Czeszowie.

Tak było w 2019 roku, ale w roku 2018 i 2020
to wyniki w Szkole Podstawowej w
Czeszowie były wyższe, a w roku 2019 tylko
w Szkole Podstawowej wynik był niższy,
natomiast w Publicznym Gimnazjum w
Czeszowie był wyższy. Lepsze byłoby
stwierdzenie: Wyniki w obu szkołach są
porównywalne.

Uwzględniono.

Zmieniono zapis.

3.

Załącznik 1,Część 3:
Diagnoza sytuacji społecznej
gminy,
3.3 Opieka zdrowotna i
pomoc społeczna, strona 67

Treść zdania – w nawiasieniezgodna z Ustawą o pomocy
społecznej

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej
w Gminie Zawonia zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni, który
zatrudnia 3 pracowników socjalnych
zatrudnionych na pełny etat (1 pracownik
socjalny zatrudniony na 2000 mieszkańców).

Uwzględniono.

Zmieniono zapis.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie w proces konsultacji.

