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Pęczniew 08.09.2021 r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników Konsultacji projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Pęczniew na lata 2021 – 2027 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/161/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25.02.2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Pęczniew na 
lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zm. uchwała nr XXIX/172/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 

28.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Pęczniew na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),  

w dniach 02.08.2021 do 05.09.2021. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Pęczniew na lata 2021 – 2027. Dokument został udostępniony na stronie internetowej 

gminy. Chętni mogli również zapoznać się z dokumentem w sekretariacie Urzędu Gminy.  

Przeprowadzono również interaktywną ankietę konsultacyjną. Oto odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Czy macie Państwo jakiekolwiek inne pomysły na rozwój naszej Gminy? Jeśli tak to jakie? 
3 odpowiedzi (zachowano oryginalną pisownię) 

 Zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem w okolicy Popow / Wylazłow 

 Ścieżki rowerowe łączące Siedlątków, Popów i Pęczniew! Kosze na śmieci przy dzikiej 

plaży w Popowie + otwarcie sklepu w Popowie. 

 Droga Brzeg xd 
 
Czy macie Państwo uwagi do projektów zawartych w dokumencie? Jeśli tak, to jakie? 
1 odpowiedź 
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Nie 

 
Jeśli uważacie Państwo, że Strategia zawiera jakiekolwiek błędy merytoryczne prosimy o ich 
wskazanie. 
1 odpowiedź 

Brak 
W trakcie tworzenia strategii, przeprowadzono również badania ankietowe. Respondenci 

odpowiadali w nich na pytanie otwarte oraz zamknięte. Poniżej przedstawiono 2 najbardziej istotne 

zagadnienia wraz z udzielonymi odpowiedziami. Wszystkie uwagi i sugestie zostały wykorzystane 

przy tworzeniu ostatecznej wersji Strategii. 

 
Jakie są największe problemy naszej gminy? 

 udzielono 40 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 

 
 
Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 
na rozwój Gminy w latach 2021-2027. 

 udzielono 40 odpowiedzi 

 wyniki podzielono na 2 wykresy ze względu na dużą prezentowaną ilość danych, 
uszeregowano je od najmniejszej do największej liczby uzyskanych głosów; 
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zły stan dróg (50%)

słabe oświetlenie na ciągach drogowych (30%)

brak dostępu do infrastruktury kultury (17,5%)

brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 
(25%)

zanieczyszczenie powietrza (17,5%)

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym 
(22,5%)

brak dostępu do Internetu (30%)

brak placów zabaw i innej infrastruktury 
rekreacyjnej (17,5%)

brak chodników (37,5%)

brak ścieżek rowerowych (47,5%)
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Do Urzędu Gminy Pęczniew nie wpłynęły inne uwagi dotyczące projektu strategii. 

Zaproponowane projekty zawierają się częściowo w wytyczonych inwestycjach. 
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budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji 
(17,5%)

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw 
rolnych i przemysłu przetwórczego (15%)

sprawny urząd i samorząd gminny (12,5%)

rozwój usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną (przez Internet) (12,5%)

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i 
chorych (opieka, rehabilitacja) (10%)

zwiększenie dostępności do programów mających na 
celu zmniejszenie bezrobocia i patologii (10%)

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: 
ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje) (7,5%)

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki 
społecznej (5%)

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i 
produktów (2,5%)

Poprawa dróg, udrożnienie rowów 
melioracyjnych, wykonanie oznakowania poziomego …

wsparcie i promocja przydomowych oczyszczalni 
ścieków (2,5%)
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budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz 
ciągów pieszo-rowerowych (62,5%)

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej 
i gastronomicznej (47,5%)

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (np. fotowoltaiki) (45%)

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej) 
(42,5%)

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i 
gospodarcza (37,5%)

rozwój transportu publicznego (27,5%)

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół 
(27,5%)

wspieranie działań i organizacja wydarzeń 
kulturalnych, sportowych (27,5%)

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (25%)

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (25%)

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań) …
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