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1. Ankieta konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne diagnozy Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego
W ubiegłym roku Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, w skład którego wchodzą miasta Żary i Żagań oraz gminy wiejskie Żary i Żagań,
został rozszerzony o Gminę miejsko – wiejską Iłowa. 8 stycznia 2020 roku burmistrzowie i wójtowie 5 gmin podpisali stosowne Porozumienie
o współpracy w partnerstwie. Tym samym zamknięty został obszar wokół dwóch zjazdów do Żar i do Żagania z autostrady A18, której
przebudowa weszła w cykl ostatecznej realizacji, a która ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla całego obszaru.

Diagnoza jest dokumentem przedstawiającym stan wszystkich 5 gmin w zakresie wybranych/wspólnych problemów i stanowi podstawę do
określenia szans na rozwój dla gmin w najbliższych latach. Opracowanie uwzględnia przede wszystkim te obszary, dla których dedykowane
będą źródła do�nansowania z funduszy Unii Europejskiej. Opracowanie diagnozy dla Obszaru wynika z zapisów uchwalonej w ostatnim
czasie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Dokument Diagnozy będzie podstawą do dalszej współpracy prowadzącej do przygotowania spójnej listy projektów i wspólnych działań
planowanych do realizacji w okresie od 2021 r. do 2027 r.

Pierwszym etapem konsultacji jest zbieranie wniosków dotyczących przygotowanej Diagnozy, którą znajdą Państwo w sekcji załączników. W
związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Żagania o składanie uwag do opracowanej Diagnozy za pomocą formularza
konsultacji znajdującego się na niniejszej stronie oraz w naszej aplikacji TransparentneJST. Konsultacje dotyczące Diagnozy Żarsko-
Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego potrwają od 2 do 19 kwietnia 2021 r. Zachęcamy do udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej
opinii.

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 02.04.2021 08:00 Data zakończenia 19.04.2021 23:59

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 0 uczestników.

Do pobrania

ŻŻOF_Diagnoza.pdf
Załącznik nr. 1 Konkurencyjność miast- rdzeni ŻŻOF.pdf
Załącznik nr. 2 Gospodarka.pdf
Załącznik nr 3 Wiek i emisja spalin samochodów w powiatach żarskim i żagańskim.pdf
9914_zarzadzenie.63.2021 z zalacznikiem.pdf

https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zagan/017886ea-b745-43e2-be24-4df1e5d02167/fefb7920-14ea-4845-95d2-644a0815b482/%C5%BB%C5%BBOF_Diagnoza.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zagan/017886ea-b745-43e2-be24-4df1e5d02167/a17d0a20-e059-460c-a37d-db3b98dd7e83/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr.%201%20Konkurencyjno%C5%9B%C4%87%20miast-%20rdzeni%20%C5%BB%C5%BBOF.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zagan/017886ea-b745-43e2-be24-4df1e5d02167/132fb886-9a41-4fde-8df6-c7668b18edeb/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr.%202%20Gospodarka.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zagan/017886ea-b745-43e2-be24-4df1e5d02167/003a65ff-a172-41db-9952-d07203f0221e/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20%20Wiek%20i%20emisja%20spalin%20samochod%C3%B3w%20w%20powiatach%20%C5%BCarskim%20i%20%C5%BCaga%C5%84skim.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zagan/017886ea-b745-43e2-be24-4df1e5d02167/0e7763f0-118a-4ac7-bb1b-47371c1aeab1/9914_zarzadzenie.63.2021%20z%20zalacznikiem.pdf
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2. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

Składam następujące uwagi do opisów ujętych w Diagnozie ŻŻOF:
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź
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3. Charakterystyka głosujących

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło i wysłało 0 uczestników.

Dane osób głosujących

Imię i nazwisko Adres zamieszkania
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4. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miasta Żagań

Adres email info@um.zagan.pl

Numer telefonu (+48 68) 477 10 40 | 477 10 50

Adres Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań


