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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Boguchwała na lata 2022-2030. 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15.12.2021. r. pomiędzy Gminą 
Boguchwała a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia 
Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030”. 

Podmioty uprawnione 
do uczestnictwa w 

konsultacjach 

Prowadzone i ogłoszone na stronie gminy, konsultacje skierowane były do 
wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców 
gminy Boguchwała. Oprócz mieszkańców, projekt strategii podlegał 
konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: ”Strategia Rozwoju Gminy 
Boguchwała na lata 2022-2030” prowadzone były w terminie od 25.05.2022 r. do 
29.06.2022 r.  

Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag w formie 
pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać: 

 Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie 
internetowej gminy www.boguchwala.pl w następujący sposób: 

o w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 
33, 36-40 Boguchwała 

o poczną na adres Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. 
Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała 

 Elektronicznie w następujący sposób: 
o poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_boguchwala 
o poprzez system e-PUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w 

Boguchwale: 2242oihwmt/SkrytkaESP 
o za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@boguchwala.pl 

, 

  

http://www.boguchwala.pl/
mailto:um@boguchwala.pl
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Podstawa prawna  

Podstawę prawną definiującą tryb i harmonogram konsultacji projektu dokumentu, stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057 , 

z 2022 r. 1079.). w szczególności art. 6 i wskazane poniżej:  

Ust 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego 

albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Ust. 4. Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt strategii rozwoju oraz projekt 

polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio 

o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie 

zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. 

Ust. 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony 

w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. 

Ust. 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej.  

Projekt strategii, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079.) przedkłada się również zarządowi województwa, na podstawie: 

Art. 10f. ust. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa. 

Art. 10f ust. 3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje 

się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.  
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Przebieg konsultacji  

Zgodnie z przywołanym art. 6. ust. 3 i art. 10f ust. 2. w dniu 26.05.2022 r. projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 przekazano do zaopiniowania 19 podmiotom.  

Poniżej przedstawiona została lista podmiotów, które uprawnione są do zaopiniowania dokumentu: 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego,  

 gminy sąsiadujące z gminą Boguchwała – Chudec, Iwierzyce, Lubenia, Rzeszów, Świlcza, 

 związki, w których skład wchodzą wyżej wymienione gminy 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Rzeszowie 

 10 partnerów społeczno-gospodarczych, jako kluczowych, których wskazał samorząd Gminy 

Boguchwała 

W kontekście art. 6.4., udostępniona została informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych wraz z 

udostępnieniem zarządzenia Burmistrza Boguchwały w biuletynie informacji publicznej: 

https://bip.boguchwala.pl/10397,13855/13855/art19648.html 

Jako termin prowadzenia konsultacji wskazano: 25.05.2022 r. - 29.06.2022 r. Konsultacje 

przeprowadzone były w formie składania opinii i uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

i w formie papierowej. W trakcie trwania konsultacji spłynęły trzy uwagi przesłane przez formularz z 

ankiety oraz dwie pozytywne opinie (Zarząd Województwa Podkarpackiego, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego).  

Zgodnie z art. 6. ust. 6. publikuje się niniejszy, przedmiotowy raport, dotyczący przebiegu i wyników 

konsultacji, który zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem.  
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Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem 

Treść uwagi Odniesienie  

Uwagi przesłane przez formularz ankiety  

Gmina oczami mieszkańców, strona 70 
Dotychczasowy zapis: "Badanie zostało 
przeprowadzano w formie elektronicznej: 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/ankieta_sr_b
oguchwala 
W ramach ankietyzacji udało się dotrzeć do 461 
respondentów, mieszkańców gminy Boguchwała." 
.... 
"W badaniu ankietowym udział wzięli mieszkańcy 
wszystkim miejscowości gminy Boguchwała" 
... 
"Najwięcej ankietowanych zamieszkuje 
Boguchwałę, Niechobrz oraz Kielanówkę. Z kolei 
najmniej Lutoryż, Zarzecze i Nosówkę." 
Proponowany zapis: Ponownie zrobić ankietę, z 
przynajmniej. 
Uzasadnienie: Nigdzie w intrenecie nie znalazłem 
śladu aby ta ankieta była promowana. Liczba osób 
ankietowanych to tylko 461 (2.2%) z całej liczby 
ludności w gminie (20610 osób) wg 
BIP.boguchwala.pl. Jak można wyłaniać 
jakiekolwiek wnioski z tak małej liczby osób 
ankietowanych? 461 osób to chyba tylko w 
urzędzie miasta Boguchwała pracuje? Jeżeli na 
461 osób biorących udział ankiecie podzielić to na 
sołectwa, które brały udział w ankiecie, to po ile 
osób jest na sołectwo? Zakładam że najwięcej było 
z Boguchwały, a co z pozostałymi sołectwami? 

Rozkład liczby ankietowanych zamieszkujących 
poszczególne sołectwa został przedstawiony w 
wynikach badania.  
Przeprowadzona ankieta  jest badaniem 
sondażowym, nie jest to badanie 
reprezentacyjne. Jednakże przy populacji 
20 916 (dane GUS za 2020 r.), błędzie 
maksymalnym 5% i poziomie ufności 95%, 
nasze badanie jest zbliżone do 
reprezentacyjnego. Według kalkulatora 
doboru próby wymagana (minimalna) liczba 
osób w badaniu wynosi 377.  
W przypadku przedmiotowej ankiety, było to 
461 respondentów.  
 
Informacja o prowadzonym badaniu została 
udostępniona w różnych miejscach: 

 https://spboguchwala.pl/?p=19970 

 https://www.boguchwala.pl/364-
aktualnosci/4592-wszystkie-
aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-
gminy-boguchwala-na-lata-2022-
2030-ankieta.html 

 https://ms-
my.facebook.com/boguchwala.gmina/
posts/4706042179513806/ 

 

Spis treści 
Dotychczasowy zapis:  
Gmina oczami mieszkańców, strona 63 
Proponowany zapis: Gmina oczami mieszkańców, 
strona 70 
Uzasadnienie: Dokument na kilka lat rozwoju całej 
gminy - mam nadzieję że ktoś profesjonalnie do 
tego podejdzie. 

Uwaga uwzględniona.  
Zaktualizowano spis treści.  

Rozdział 8. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym, .... 
Rozdział 9. Kierunki działań podejmowanych dla 
osiągnięcia celów strategicznych 
Dotychczasowy zapis:  
Cel strategiczny 1. Gmina dbająca o potrzeby 
mieszkańca 
Cel strategiczny 2. Gmina dbająca o jakość 
przestrzeni, w której żyją jej mieszkańcy 

Uwaga ma charakter opinii.  
 
Kierunki działania stanowią odpowiedź na 
zaplanowane cele strategiczne. Na kwestiach 
związanych z zaspokajaniem potrzeb 
mieszkańców skupiają się w szczególności 
kierunki zaplanowane w ramach Celu 1.  
 
Kierunek działania 6. stanowi OSI i dotyczy 
przede wszystkim realizacji działań w ramach 

https://spboguchwala.pl/?p=19970
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-gminy-boguchwala-na-lata-2022-2030-ankieta.html
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-gminy-boguchwala-na-lata-2022-2030-ankieta.html
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-gminy-boguchwala-na-lata-2022-2030-ankieta.html
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-gminy-boguchwala-na-lata-2022-2030-ankieta.html
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/10257-strategia-rozwoju-gminy-boguchwala-na-lata-2022-2030-ankieta.html
https://ms-my.facebook.com/boguchwala.gmina/posts/4706042179513806/
https://ms-my.facebook.com/boguchwala.gmina/posts/4706042179513806/
https://ms-my.facebook.com/boguchwala.gmina/posts/4706042179513806/
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Cel strategiczny 3. Gmina Boguchwała 
ośrodkiem silnego rozwoju gospodarczego 
.... 
Kierunek działania 6.  Integracja i rozwój Gminy 
Boguchwała w ramach Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
Proponowany zapis:  Dobrze by było, że gdy w 
celach strategicznych dwa z trzech celów to 
potrzeby mieszkańców w jakości życia, takie 
kierunki jako podstawowe dać w rozdziale do 
osiągniecia celów. Dużo jest w strategii, oraz 
ankietach mieszkańców, uwag na braku parków, 
miejsc spotkań rodzinnych, ścieżek rowerowych. 
Teraz wygląda to że mamy super cele, ale 
osiągniecie celów nie jest związane z zakładanymi 
celami. W rozdziale " Kierunek działania 6.  - 
Integracja i rozwój Gminy Boguchwała w ramach 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", na 12 
przedsięwzięć tylko 3 przedsięwzięcia są związane 
z tzw. "jakością życia - integracją" mieszkańców, a 
do tego jedna z nich dotyczy miasta Boguchwała (a 
gdzie inne sołectwa?). 
Uzasadnienie:  "Wydaje mi się że w najbliższej 
przyszłości gmina powinna inwestować o lepsza 
komunikację miedzy sołectwami (integracja 
ludności napływającej). Infrastruktura drogowa 
moim zdaniem, jest OK, kwestia tylko zadbać o te 
drogi które już mamy. Bardziej można rozwijać 
ścieżki rowerowe, miejsca do spacerów, miejsca 
gdzie nawet turyści będą mogli rowerem 
(spacerem) zwidzieć całą gminą. Gdzie z jednej 
miejscowości (na terenie gminy) do miasta 
Boguchwała można dojechać ścieżką rowerową, 
przejść się na spacer. Mamy jedno liceum w 
Boguchwale, ale co z tego skoro dzieci nie mogą 
rower (lub dedykowanym) autobusem dostać się 
do tego liceum, a lepsze połączenie jest do 
Rzeszowa. 
Powinniśmy stawiać w najbliższej przyszłości na 
rozwój pro-ekologicznych środków transportu. Jak 
widzimy na przykładzie Rzeszowa, betonowanie 
wszystkiego nie jest najlepszym kierunkiem. Ludzi 
uciekają z Rzeszowa szukając zieleni, to może być 
atut Boguchwały." 

ZIT (do którego kwalifikują się tylko niektóre 
działania), a przedsięwzięcia zintegrowane 
mają na celu poprawę sytuacji, a tym samym 
podniesienie jakości życia na terenie całego 
ROF, tym samym w gminie Boguchwała.  
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Przebieg procedury środowiskowej  

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa 

ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 

2373, 2389). Projekt strategii rozwoju gminy, obowiązkowo podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

W dniu 04.05.2022 r. złożono wnioski do dwóch podmiotów – Podkarpackiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie, dotyczące odstąpienia od konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030. 

 

Zgodnie z pismem, sygnatura SNZ.9020.1.36.2022.RD z dnia 9.05.2022 r. Podkarpacki Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał opinię wskazującą, że w zakresie sanitarno-higienicznym 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022 - 2030”. 

 

Zgodnie z pismem, sygnatura WOOŚ.410.1.33.2022.AP.2 z dnia 6.06.2022 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował, że dla ww. projektu Strategii nie jest wymagane 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 


