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Raport z konsultacji społecznych projektu ”Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032”  

 

 
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 

roku” dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, odbywały się w dniach 15 luty – 
9 kwietnia 2021 (pierwotny termin do 31 marca został przedłużony ze względu na 
wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia w poruszaniu się).  

Na stronie internetowej https://umkonskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-
rozwoju-miasta-i-gminy-konskie-do-2032-roku/ udostępniony został projektu dokumentu 
oraz formularz uwag. Ponadto informacja o przeprowadzonych konsultacjach była podawana 
w mediach lokalnych (prasa, radio, Internet), poprzez media społecznościowe, plakaty.  

Z udziału w konsultacjach skorzystało ogółem 25 osób (dwie osoby poza formularzem 
uwag, przesłane mailem), przesyłając ogółem 106 uwag oraz 3 opinie w formie propozycji. 
Zestawienie w/w opinii znajduje się w Załączniku 2 do niniejszego Raportu. Zawiera ono 
pogrupowane tematycznie opinie uzyskane na formularzach uwag. W zestawieniu 
uwzględniono odniesienie do fragmentu projektu Strategii, którego dotyczy uwaga, treść 
uwagi i uzasadnienie oraz numer ankiety. Do każdej uwagi zostało zapisane odniesienie się co 
do sposobu uwzględnienie uwagi w treści dokumentu lub wyjaśnienie dlaczego dana uwaga 
nie została uwzględniona bezpośrednio w dokumencie. W zakładce 2 Załącznika 2 znajdują się 
propozycje mieszkańców przekazane drogą mailową.  

Do osób, które podały swoje dane kontaktowe zostanie wysłana informacja zwrotna 
wraz z podaniem oznaczenia przypisanego numeru ankiety.  

Raport z konsultacji zostanie przekazany do Wydziałów i Referatów UMIG w Końskich 
oraz do jednostek podległych.  

Informacja o raporcie zostanie opublikowana na stronie internetowej UMIG Końskie dla 
wszystkich zainteresowanych.  

 
 
 
 
Załącznik 1. Formularz uwag do projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie 

do 2032 roku” 
Załącznik 2. Zestawienie opinii z konsultacji społecznych do projektu dokumentu „Strategia 

Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku” 
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Załącznik 1.  
. Formularz uwag do projektu dokumentu  

„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku” 
Instytucja 

/ osoba prywatna 
 

Imię i nazwisko*  

Dane kontaktowe 
(mail, telefon)* 

 

*dane nieobowiązkowe, proszę podać w przypadku chęci kontaktu  

l.p. 

Część dokumentu, do 
której odnosi się 

uwaga (numer strony, 
rozdział, fragment) 

Treść uwagi, propozycja 
zmiany 

Uzasadnienie uwagi 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Końskie moich danych osobowych zawartych 
w formularzu dla potrzeb konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy Końskie do 2032roku”.  
Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 
26-200 Końskie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 
iod@umkonskie.pl. Dane mogą zostać zmienione lub wycofane w każdej chwili poprzez 
złożoną na piśmie prośbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – pok. nr 24. 
Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.  
………………………………………………………………………………. 
Data i podpis  
Wypełniony formularz prosimy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy 

Końskie, Końskie, ul. Partyzantów 1, bądź przesłać pod adres e-mail: 

adzwonnik@umkonskie.pl lub pjaniszewski@umkonskie.pl do dnia 30 marca 2021r./ 9 

kwietnia 2021  
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