Orneta, 21.06.2022 r.

Sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
dotyczących projektu „Strategii rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 - 2030”
1. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju oraz zgodnie z Uchwałą nr BRM.0007.45.2021
RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 25.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030. Określenia trybu i harmonogramu opracowania
Strategii, w tym trybu jej konsultacji ze zm.
2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata
2023 – 2030.
3. Podmiot konsultacji społecznych
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 – 2030 podlegał konsultacjom:
1. z mieszkańcami Gminy Orneta,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi
na obszarze Gminy Orneta organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z sąsiednimi gminami,
4. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Białymstoku,
5. Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich.
4. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata
2023 – 2030 oraz uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie projektu dokumentu strategicznego.
5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii, była dostępna
od 11 kwietnia 2022 r.:
1. na stronie internetowej Gminy Orneta http://www.orneta.pl
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orneta Orneta http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/
3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornecie, w punkcie obsługi interesanta.
Konsultacje były prowadzone w terminie od 11 kwietnia 2000 do 16 maja 2022 r.
Konsultacje realizowano w następujących formach:
- osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ornecie, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26;
- pocztą elektroniczną na adres: umig@orneta.pl (wpisując w tytule e-maila „KONSULTACJE
STRATEGII”) lub poprzez system ePUAP pod adresem /umigorneta/SkrytkaESP
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Ornecie, 11-130 Orneta , Plac Wolności 26 (decyduje data
wpływu do urzędu).

Ponadto w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych podano informację o przeprowadzeniu debat
publicznych przed rozpoczęciem trybu konsultacyjnego, z których wnioski zostały w całości ujęte
w poddawanym konsultacjom projekcie dokumentu:
- 21 lutego 2022 – z Przedstawicielami Rady Miejskiej w Ornecie,
- 22 lutego 2022 – z Przedstawicielami Rad sołeckich i organizacji pozarządowych,
- 24 lutego 2022 – z Przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Orneta.
6. Przebieg i podsumowanie społecznych
W terminie do 16 maja 2022 r. wpłynął:


1 formularz z uwagami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem
uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera
Tabela nr 1.

Burmistrz Ornety
/-/
Ireneusz Popiel

Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem.
do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 - 2030”
Data wpływu
Lp.

17.05.
2022 r.

1.

Nazwa
instytucji/Imię i
nazwisko

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Gdańsku

Część dokumentu, do
którego odnosi się
uwaga (sekcja/strona)

Rozdział: I.6.2
ŚRODOWISKO
NATURALNE, część
dotycząca wód
powierzchniowych

Zapis w projekcie
Strategii do którego
zgłaszana jest uwaga

Treść uwagi+
ewentualna
propozycja

Zwięzłe uzasadnienie
uwagi

Należy uzupełnić o informacje nt. występujących na terenie gminy obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz ograniczeń w zagospodarowaniu tych
obszarów, wynikających z obowiązującej ustawy Prawo wodne - na podstawie art.
166 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz.
2233)

Burmistrz Ornety
/-/
Ireneusz Popiel

Rozstrzygnięcie/
stanowisko Gminy Dobre
Miasto

Uwagi uwzględnione w pełnym
zakresie.

