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Opis przebiegu i form konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030.
Konsultacje miały na celu przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji
zmian w zakresie projektu Strategii.
Strategia Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030 to plan działania wyznaczający strategiczne
cele rozwoju gminy w perspektywie kolejnych lat. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią
podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe średniookresowej i długookresowej
polityki rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego. Wokół zawartych w
dokumencie ustaleń koncentrować się będą działania władz samorządowych, a także innych
interesariuszy, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków do dalszego rozwoju
gospodarczego i życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.
Zasady przeprowadzenia konsultacji zostały określone w zarządzeniu nr 10/2022 Wójta Gminy
Radziłów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030.
Konsultacje trwały w okresie od 7 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r.
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w następujących formach:
1. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i
instytucji;
2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii
można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza
według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w wyznaczonym terminie w
następujący sposób:
a. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, Radziłów Plac 500-lecia 14, 19-213
Radziłów,
b. pocztą na adres Urzędu Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14,
19-213 Radziłów (decyduje data wpływu do Urzędu),
c. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl;
3. uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych:
a. 22.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Słucz,
b. 23.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Klimaszewnica,
c. 24.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Radziłów.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji był dostępny w Urzędzie Gminy, w
godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym
https://radzilow.pl/biuletyn-informacji-publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Radziłów pod adresem https://radzilow.pl//.
Ponadto informacje o konsultacjach społecznych umieszczone były też na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
Załącznikiem do raportu są:
1. Lista obecności z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych

1. Konsultacje społeczne
1.1.

Opinie do samorządów i instytucji

W ramach konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), projekt Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030 został
przesłany do:
− sąsiednich gmin – Goniądz, Grajewo, Jedwabne, Przytuły, Trzcianne, Wąsosz;
− Stowarzyszenia „LGD – Biebrzański Dar Natury”;
− Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W trakcie trwania konsultacji do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi od sąsiednich gminy
oraz Stowarzyszenia „LGD – Biebrzański Dar Natury”.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2021 r. poz. 1057) oraz Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Radziłów z dnia 21 lutego 2022
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju
Gminy Radziłów do roku 2030, nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej
przedstawienia.
Po terminie konsultacji w dniu 13.04.2022 wpłynęły uwagi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Białymstoku (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).
Uwagi złożone po upływie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

1.2.

Formularz zbierania uwag

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne formularze uwag.

1.3.

Spotkania konsultacyjne

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział:
− 22.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Słucz – 21 osób,
− 23.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Klimaszewnica – 12 osób,
− 24.03.2022 r. godz. 19:30 miejscowości Radziłów – 14 osób.
W sumie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 47 osób. W trakcie każdego spotkania
przedstawiono główne wnioski z diagnozy, przedstawiono cele, kierunki działań rozwoju oraz
przedstawiono kluczowe inwestycje.
W trakcie spotkania omówiono możliwości realizacji poszczególnych projektów oraz kwestie
możliwości pozyskania finansowania.
W trakcie konsultacji uczestnicy zgłosili następujące uwagi dotyczące:
1. Omyłek pisarskich
2. Doprecyzowanie danych dotyczących obiektów sportu i rekreacji w rozdziale 2.
Podsumowanie diagnozy (obszar: społeczeństwo – Kultura i sport).

3. Podano pełnią nazwę zakładu opieki zdrowotnej w rozdziale 2. Podsumowanie
diagnozy (obszar: społeczeństwo – Ochrona zdrowia).
4. Aktualizacji danych dotycząca bazy turystycznej w rozdziale 2. Podsumowanie
diagnozy (obszar: gospodarka i rynek pracy - sektor turystyczny).
5. Dodanie informacji o terenach chronionych w rozdziale 2. Podsumowanie diagnozy
(obszar środowisko).
6. Uzupełnienie analizy SWOT. Silna storna: Dobre połączenie z drogą krajową 65.
7. Dodanie kierunku działań: Budowa ścieżek rowerowych (podrozdział 4.3. Kierunki
działań).
8. Rozszerzenie kierunku działania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub
szamb”. W obszarach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych budowa
oczyszczalni przydomowej jest niewskazana. Można zstąpić szambem. (podrozdział
4.3. Kierunki działań).
9. Dodanie kierunku działań: Budowa infrastruktury technicznej w zakresie
przeciwdziałania skutkom suszy (podrozdział 4.3. Kierunki działań).
10. Zmiany nazwy inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej z: „Modernizacja
centrum miejscowości Słucz” na „Rewitalizacja centrum miejscowości Słucz”,
(podrozdział 5.2. Rozmieszczenie przedsięwzięć inwestycyjnych i planowane zmiany
w przestrzeni gminy).
11. Zmiany nazwy inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej z: „Modernizacja placu
zabaw w miejscowości Glinki” na „ Rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Glinki”,
(podrozdział 5.2. Rozmieszczenie przedsięwzięć inwestycyjnych i planowane zmiany
w przestrzeni gminy).
12. Dodanie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej „Budowa budynku
gospodarczego w miejscowości Glinki” (podrozdział 5.2. Rozmieszczenie
przedsięwzięć inwestycyjnych i planowane zmiany w przestrzeni gminy).
13. Zmiana nazwy „budynek zlewni mleka w miejscowości Łoje-Awissa” na „budynek
komunalny w miejscowości Łoje-Awissa” (podrozdział 5.2. Rozmieszczenie
przedsięwzięć inwestycyjnych i planowane zmiany w przestrzeni gminy).
14. Aktualizacji danych dotyczących miejscowych planów zagospodarowywania
przestrzennego gminy Radziłów (podrozdział 5.4. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego).
15. Zmiana nazwy wskaźnika, wartości bazowej i docelowej (podrozdział 4.4. Oczekiwane
rezultaty):
o „Udział powierzchni miasta objętej planami miejscowymi”,
o wartość bazowa 1,25%,
o wartość docelowa 4,00%,
na:
o „Udział powierzchni gminy objętej planami miejscowymi”,
o wartość bazowa 10,629%,
o wartość docelowa 14,00%.
Wszystkie powyższe uwagi zostały uwzględnione, a zapisy Strategii odpowiednio poprawione.

