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1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. 

 

Konsultacje społeczne stanowią istotny element opinii publicznej na temat prowadzonych 

przez włodarzy Miasta działań umożliwiających jej rozwój społeczno - gospodarczy, będąc 

jednocześnie wyrazem obywatelskiej postawy wśród lokalnej społeczności, mającej 

uzasadnienie w przekazanych opiniach, sugestiach i propozycjach, istotnych w aspekcie 

zwiększenia poziomu życia i rozwoju mieszkańców.  

Miasto Żagań przystąpiło do opracowania projektów dokumentów strategicznych pod tytułem 

„Strategia Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” oraz „Diagnoza do Strategii Rozwoju 

Miasta Żagań na lata 2021-2031”. Dokumenty tworzony są na podstawie na podstawie art.  

art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XXXI/132/2021 Rady Miasta Żagań z dnia  

28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Żagań na lata 

2021-2031 oraz działając na podstawie § 5 Uchwały nr LVII/35/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 

4 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim. 

Burmistrz Miasta Żagań informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektów „Strategii 

Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” oraz „Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań 

na lata 2021-2031”. 

Równolegle z procesem konsultacyjnym przeprowadzono akcję informacyjną. Informacje  

na temat konsultacji społecznych zostały opublikowane: 

▪ na stronie internetowej miasta: https://urzadmiasta.zagan.pl/  
 

▪ poprzez ogłoszenia radiowe w Radiu Zachód: 
- https://www.zachod.pl/347645/zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne/ 

- https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-

zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-1.mp3?_=1 

- https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-

zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-2.mp3?_=2. 

 

▪ w lokalnej prasie. 

 

 

Rysunek 1. Ogłoszenie zawarte w Gazecie Powiatu Żagańskiego. 

https://www.zachod.pl/347645/zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne/
https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-1.mp3?_=1
https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-1.mp3?_=1
https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-2.mp3?_=2
https://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2021/11/K.Gonera-Zaganski-magistrat-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne-2.mp3?_=2
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Źródło: Urząd Miasta Żagań. 

 

2. Raport z przebiegu konsultacji społecznych 

Informacje o przebiegu konsultacji społecznych 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań dnia 29 października 2021r. została 

opublikowana informacja o planowanych konsultacjach. Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem 

Nr 296/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektów dokumentów strategicznych „Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 

2021-2031” oraz „Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031”. 

Przedmiotem konsultacji było ewentualne wprowadzenie zmian w przedmiotowych 

projektach dokumentów strategicznych. Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii 

mieszkańców Miasta Żagań na temat projektów dokumentów Strategii Rozwoju Miasta Żagań 

na lata 2021-2031” oraz „Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031”. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Ogłoszenie o konsultacja społecznych zawarte na stronie internetowej Urzędu Miasta w Żaganiu. 
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W ogłoszeniu zawarte zostały informacje w zakresie przedmiotu konsultacji, sposobu 

udostępniania dokumentacji będącej przedmiotem konsultacji, celu konsultacji, ich terminu 

i form konsultacji.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu jako termin konsultacji wskazano,  

iż przeprowadzone zostaną w dniach od 10 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez imienne 
wyrażenie opinii lub złożenie uwag, propozycji na opracowanym formularzu dostarczonym 
osobiście do Urzędu Miejskiego w Żaganiu, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres 
mailowy: m.augustyniak@um.zagan.pl z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. 

Opinie i uwagi zgłoszone po terminie lub przesłane w formie innej, niż we wskazanym 

formularzu konsultacyjnym, miały zostać automatycznie wyłączone z procesu ich 

rozpatrywania. 

Dodatkową formę konsultacji społecznych stanowiły spotkania warsztatowe dedykowane 
mieszkańcom miasta, instytucjom społecznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
gospodarczym.  
 
 
 
W ramach konsultacji społecznych odbyły się następujące spotkania: 
  

mailto:m.augustyniak@um.zagan.pl
https://urzadmiasta.zagan.pl/media/2021/11/Formularz-konsultacji-1.docx
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1. 16 listopada 2021,  godz. 11.00 - spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami  
w formule stacjonarnej, 

2. 16 listopada 2021,  godz. 13.00 - spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych - w formule stacjonarnej, 

3. 16 listopada 2021,  godz. 15.00 - spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, 
przedstawicielami instytucji - w formule  stacjonarnej, 

4. 17 listopada 2021,  godz. 15.00 - spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w formule 
online.  

 
Spotkania konsultacyjne miały charakter otwarty - głównie w formule stacjonarnej,  
z zastosowaniem wymaganych rygorów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. oraz 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Formuła online poprzedzona byłą wcześniejszym zgłoszeniem chęci udziału w 
dyskusji oraz zgłaszaniem uwag i wniosków. Spotkanie online, nie spotkało się jednak z dużym 
zainteresowaniem.  
 
Rysunek 3. Dokumentacja fotograficzna z odbytych spotkań.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 4. Dokumentacja fotograficzna z odbytych spotkań. 
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Rysunek 5. Dokumentacja fotograficzna z odbytych spotkań. 

 
 
Źródło: Urząd Miasta Żagań. 
 

Prowadzącymi spotkania byli przedstawiciele Miasta oraz firmy opracowującej dokument – 
Contract Consulting Sp. z o.o. w Krakowa.  
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3. Zgłoszone opinie 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów „Strategii Rozwoju Miasta 

Żagań na lata 2021-2031” oraz „Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-

2031” podczas spotkań warsztatowych jego uczestnikom został odczytywany interesujący ich 

fragment dokumentu a interesariusze mogli zgłaszać swoje uwagi.  

Jednocześnie pracownicy wydziałów, jednostek organizacyjnych Gminy Żagań o statusie 

miejskim oraz Radni Miasta Żagań mając możliwość wypowiedzenia się w różnych kwestiach  

i uszczegółowienia projektów „Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” oraz 

„Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” - drogą mailową przesyłali 

swoje propozycje zmian.  

Zgłoszone przez pracowników Urzędu Miasta w Żaganiu uwagi do „Diagnozy do Strategii 

Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” dotyczyły głównie: 

▪ Części 2. Diagnozy sytuacji społecznej Miasta Żagań tj. dodatkowych zapisów 

dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu, 

uaktualnieniu wykazu organizacji pozarządowych działających w mieście Żagań, 

▪ Części 4. Diagnozy środowiskowej Miasta Żagań tj. m.in. aktualizacji liczby pomników 

przyrody objętych ochroną na terenie Żagania. 

W trakcie trwania konsultacji do „Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” wnioski  

i uwagi dotyczyły głównie:  

▪ Wstępu - Dokonano aktualizacji harmonogramu działań, 

▪ Części 1. Podstawowe informacje o Mieście Żagań -  uzupełnienia o prowadzoną przez 

Miasto współpracę z partnerami zagranicznymi, 

▪ Części 8. Rozwój strategiczny Miasta Żagań na lata 2021-2031- skorygowano cele, 

uszczegółowiono działania, dokonano modyfikacji wskaźników, 

▪ Części 9. Powiązanie Strategii Rozwoju z innymi dokumentami strategicznymi –  

w postaci tabeli zestawiono spójność celów Strategii Rozwoju Województwa 

Lubuskiego 2030 oraz Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031, opisano 

obszary strategicznej interwencji (tzw. OSI) do których należy Miasto Żagań a także 

zawarto informacje o Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, 

▪ Części 10. System zarządzania, wdrażania i monitoringu programu Strategii - w 

źródłach finansowania realizacji Strategii - dokonano aktualizacji źródeł finansowania, 

▪ Części 11. Wytyczne dla sporządzenia dokumentów wykonawczych - opisano wytyczne 

dla sporządzenia dokumentów wykonawczych, 

▪ Część 12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - opisano procedurę 

przechodzenia (OOŚ). 
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4. Odniesienie do zgłoszonych opinii. 

Mając na uwadze otrzymane od interesariuszy dokumentów „Strategii Rozwoju Miasta Żagań 

na lata 2021-2031” oraz „Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” 

uwagi, sugestie i propozycje - dokonano analizy zgłoszonych uwag, które po akceptacji zespołu 

ds. opracowania strategii oraz Burmistrza Miasta Żagań wniesiono do końcowej wersji 

projektów dokumentów „Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031” oraz „Diagnozy 

do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031”. 

Wszystkie załączone uwagi zostały naniesione na projektach dokumentów czerwonym 

kolorem czcionki. Projekty z uwagami będą stanowiły Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego 

raportu. 

Spis załączników 

Załącznik nr 1 – Projekt Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 zawierający 

zaproponowane zmiany. 

Załącznik nr 2 – Projekt Diagnozy do Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 

zawierający zaproponowane zmiany. 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Guzik - Contract Consulting Sp. z o.o. Warszawa  

Magdalena Augustyniak – Naczelnik WPS UM Żagań  

 


