
 

Załuski, dn. 19.07.2021 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Załuski na lata 2021-2030” 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz do Uchwały Nr 208/XXV/21 Rady 

Gminy Załuski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zaproszenia do konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030, przedstawiam 

niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Załuski na lata 2021-2030”: 

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030”. 

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.)  

oraz Uchwały Nr 208/XXV/21 Rady Gminy Załuski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

zaproszenia do konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Załuski na lata 2021-2030, przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i 

wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030”.  

Zarządzeniem Nr 0050.19.2021 z dnia 12.05.2021 w sprawie powołania Zespołu 

Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Załuski w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030, 

powołano Zespół Konsultacyjny w następującym składzie: Małgorzata Bartoszewska, 

Monika Bojanowska, Agnieszka Baryga. 

3. Cel konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Załuski do projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030. 

4. Termin konsultacji: od 14 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. 

5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Załuski. 

6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji 

na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Załuski 

lub pocztą na adres: Urzędu Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski lub drogą 

mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: ugzaluski@zaluski.pl 

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Załuski na lata 2021-2030 oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji 

opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Załuski.  

8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięły udział 

2 osoby, które złożyły opinie, uwagi i propozycje za pomocą Formularza. 



 

9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem: w toku konsultacji społecznych, w dniach od 14 maja 2021 r. do 18 

czerwca 2021 r., zgłoszone zostały następujące uwagi: 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

1. 

 

Tabela 12 str. 68 

 

 

 

Brak liczby oddziałów i wielkości 

średniej 

Liczba oddziałów- 11, średnia wielkość -16 

 
Uwzględniono Doprecyzowano opis. 

2. 

Tabela 13str. 69 

 

 

 

 

Szafki dla każdego ucznia- tak, z 

wyjątkiem kl. I-III 

Szafki dla każdego ucznia- tak (wyrzucić z 

wyjątkiem kl. I-III 
Uwzględniono Poprawiono opis. 

3. 

Ogólne 

informacje o 

szkole str. 68 

Nieprawdziwe informacje z 

wyjątkiem, iż znajduje się sala 

sportowa oraz boisko 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie 

liczy 180 uczniów i 39 pracowników. W szkole jest 

11 oddziałów ( w tym 3 oddziały przedszkolne: 3/4- 

latki, 4/5-latki, 5/6-latki). 

Szkoła posiada boisko sportowe, salę gimnastyczną, 

nowoczesny sprzęt komputerowy, stołówkę szkolną z 

której korzysta 154 uczniów. 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści 

(pedagog, logopeda, psycholog) realizują cele i 

zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego 

oraz uwzględniają program wychowawczo- 

profilaktyczny szkoły. 

W szkole działa Wolontariat, Samorząd Uczniowski. 

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

realizowane są zajęcia: wczesnego wspomagania, 

Uwzględniono Doprecyzowano opis. 



rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno- 

kompensacyjne. 

Szkoła realizuje program „Lepszy start w przyszłość 

dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. W 

ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne 

wyrównujące braki i rozwijające zdolności: 

• Zajęcia rozwijające z matematyki 

• Zajęcia wyrównujące z matematyki 

• Zajęcia rozwijające z przyrody 

• Zajęcia wyrównujące z przyrody 

• Zajęcia wyrównujące chemiczno- fizyczne 

• Zajęcia logopedyczne 

• Zajęcia terapii pedagogicznej 

• Zajęcia rozwijające z informatyki 

zakończone egz. zewn. ECDL-Start/ECCC 

• Zajęcia z zakresu umiejętności tworzenia 

stron internetowych oraz publikowania treści w 

serwisach 

• Zajęcia rozwijające z angielskiego 

zakończone egz. zew. TELC/ TOEIC 

• Zajęcia rozwijające z informatyki 

Brak profesjonalnych pracowni przedmiotowych i 

językowych. 

Szkoła posiada stronę internetową 

http://spkroczewo.szkolnastrona.pl/ oraz profil na 

Facebooku 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-

Podstawowa-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-

Kroczewie-103835508104475 

4. Tabela nr 11 
Godziny otwarcia 7:30-16:30 (II 

część) 
07:00-17:00 Uwzględniono Poprawiono opis. 

5. 

1/19/ kolumna  

„szanse” – na 

końcu 

 

 

Dodać informacje mające wpływ 

na rozwój gminy i przyciągnięcie 

inwestorów i nowych 

mieszkańców 

 konkurs na najładniejszą miejscowość w 

gminie 

 korzystanie z infrastruktury kulturalnej 

powiatów: Płońsk i Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Uwzględniono Dodano. 



 

 

6. 

1/19/ kolumna  

„słabe strony” – 

na początku 

 

 

 

Najważniejsze jest brak dróg, a nie 

dworca kolejowego, dlatego 

proponuję przenieść na początek 

zapis 

 brak inwentaryzacji dróg gminnych i 

lokalnych 
Uwzględniono Dodano. 

7. 

1/20/ kolumna  

„szanse” – 

przed: 

„rozpoczęcie 

działalności 

Rady Seniorów” 

 

Uczestnictwo mieszkańców jest 

bardzo ważne 

 wzrost poziomu uczestnictwa społecznego 

w podejmowaniu decyzji publicznych i  w 

rozwiązywaniu sporów. 

Uwzględniono Dodano. 

8. 

1/20/ kolumna  

„zagrożenia” – 

przed: „spadek 

liczby 

mieszkańców” 

 

 

Wymienione zjawiska mają dość 

istotny  wpływ 

 brak poczucia wspólnej gminnej tożsamości. 

 niski poziom aktywności społecznej. 

 zła dostępność transportowa. 

Uwzględniono Dodano. 

9. 

2/22/1 Misja i 

wizja 

 

 

Jest  na czerwonym tle: ‘z tym 

rozwój gospodarzy”, a powinno 

być 
z tym rozwój gospodarczy Uwzględniono Poprawiono literówkę. 



10. 

2/24/1.4. w 

trzecim akapicie 

po: „oraz 

obniżenia 

górnych stawek 

podatków.” 

To jest bardzo ważny element 

kontaktu z potencjalnym 

inwestorem, umiejętność 

prowadzenia rozmowy, oraz stan 

techniczny i sieć dróg a także 

stopień uzbrojenia terenu. 

Trzeba pamiętać, że często więcej dla inwestora 

znaczy dobra atmosfera w urzędzie i życzliwy wójt 

niż cena nieruchomości. Ważnym dla inwestorów 

wydaje się być przede wszystkim stan techniczny i 

sieć dróg, a także stopień uzbrojenia terenu. 

Uwzględniono Rozbudowano opis. 

11. 

2/25/1.2. 

kolumna 3 

 

 

Błąd w drugim podpunkcie: nie „w 

obszarze podmiejskim”, 

a  w obszarze wiejskim 

w obszarze wiejskim Uwzględniono Poprawiono zapis. 

12. 

2/26/1.3. 

kolumna 2 

dodać na końcu 

podpunkt 

Najlepiej sprzedawać produkty 

rolne przetworzone!!! 
 tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw 

przetwórstwa rolno-spożywczego 
Uwzględniono Dodano zapis. 

13. 

2/28/2.1. 

kolumna 2 – na 

początku 

dodać podpunkt 

 

Modernizacja – to trzeba wiedzieć 

co i gdzie modernizować!!! 
 wykonanie inwentaryzacji dróg lokalnych Uwzględniono Dodano zapis. 

14. 

2/32/3.3. 

kolumna 2 – na 

końcu 

 

 

Karta Seniora powinna 

powodować bezpłatne korzystanie 

z basenu (tak jak dla Seniorów z 

miasta). Nasza gmina wspomaga 

powiaty, a co z tego mamy? 

 bezpłatne wstępy na basen w Płońsku i w 

Nowym Dworze Mazowieckim 
Uwzględniono Dodano zapis. 

15. 
2/35/4 w drugim 

akapicie 

Zamiast „rozwinięta infrastruktura 

techniczna i sieciowa”, wpisać 

zmianę 
rozwinięta infrastruktura drogowa i sieciowa. Uwzględniono Zmieniono zapis. 



16. 

2/35/4 w 

trzecim akapicie 

- z rozwojem 

zabudowy 

mieszkaniowej, 

usługowej i 

produkcyjnej. 

 

dodać jeszcze: oraz hotelowej 

z rozwojem zabudowy mieszkaniowej,  usługowej 

i produkcyjnej oraz hotelowej 

 

Uwzględniono Dodano zapis. 

17. 

2/36/5 w drugim 

akapicie: przez 

samorząd 

województwa 

 

Przez jaki samorząd? – 

wojewódzki, a nie  województwa 

 

przez samorząd wojewódzki 

Nie 

uwzględniono 

Rozszerzono opis: 

przez samorząd 

województwa 

mazowieckiego. 

19. 

2/37/1.3. w 

drugiej 

kolumnie na 

początku CEL I: 

w punkcie 1.3. 

 

W pkt. 1.3. „do rozwoju 

gospodarczego  Gminy” dodać 

przedsiębiorstwa przetwórcze. 

do rozwoju gospodarczego  Gminy i wsparcie 

sektora rolniczego oraz  przetwórstwa rolno-

spożywczego 

Uwzględniono Dodano zapis. 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Bartoszewska 


