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1. Wprowadzenie 
Podstawowym celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu i wyników konsultacji 

projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, zwanej dalej Strategią, 

wraz z dokumentem Prognozy oddziaływania na środowisko, które odbywały się w terminie od 

24 września do 28 października 2021 r. (etap II).  

Podstawę prawną przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania sprawozdania z przebiegu 

i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz 

z uzasadnieniem, stanowi art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z którym: 

→ 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom 

w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 

i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo 

gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

→ 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony 

w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia 

ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii 

w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.  

→ 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt 

przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności 

ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie 

internetowej. 

Podlegający konsultacjom projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2030, obejmującej swoim obszarem Powiat Dzierżoniowski, tj. Gminę miejską Dzierżoniów, Gminę 

miejską Bielawa, Gminę miejską Piława Górna, Gminę miejsko-wiejską Pieszyce, Gminę miejsko-

wiejską Niemcza, Gminę wiejską Dzierżoniów oraz Gminę wiejską Łagiewniki, został przygotowany 

z uwzględnieniem wniosków otwartej dyskusji publicznej. Dla potrzeb opracowania Strategii, 

w terminie od 12 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku w gminach aglomeracji 

przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

We wstępnym pozyskaniu informacji i sprecyzowaniu kierunków rozwoju, szczególną rolę odegrały 

warsztaty strategiczne obejmujące prace Zespołu ds. opracowania Strategii w skład którego wchodzili: 

Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie jednostek samorządu terytorialnego (jst) tworzących aglomerację 

oraz 5 Branżowych Grup Roboczych (ds.: społecznych, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, 

przedsiębiorczości i cyfryzacji, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz infrastruktury i transportu, 

które tworzyli naczelnicy i kierownicy Urzędów Gmin i Miast oraz Starostwa Powiatowego, prezesi 

spółek samorządowych oraz liderzy jst  aglomeracji. W dniach od 2 sierpnia do 15 września 2021 r. 

przeprowadzony został I etap konsultacji projektu dokumentu1. Następnie po wprowadzeniu do 

projektu rozstrzygnięć z uwag wynikających z etapu I konsultacji, w  dniach od 24 września do 28 

października 2021 r. przeprowadzono etap II konsultacji, będący przedmiotem niniejszego 

sprawozdania.  

Proces konsultacji projektu Strategii został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą 

debatę publiczną nad projektem Strategii w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty m.in. 

społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych 

w przyszłości za wdrażanie dokumentu. Niniejsze sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych 

w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia 

i modyfikacji projektu Strategii. 

 
1 Sprawozdanie z I etapu konsultacji opublikowane zostało na: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=2174 
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2. Organizacja i przebieg konsultacji 
Wprowadzenie. W dniu 20 listopada 2020 roku Zarząd „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

Uchwałą nr 06/2020 przystąpił do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, obejmującej jednostki samorządu terytorialnego 

zrzeszone w ramach Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, których Rady podjęły uchwały o 

przystąpieniu do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii. Następnie podpisana została 

umowa/porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminami oraz Powiatem 

Dzierżoniowskim w zakresie przygotowania wspólnej Strategii. W dniu 15 lutego 2021 roku przyjęto 

Uchwałę Nr 01/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków Stowarzyszenia w sprawie 

zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu. W dniu 26 lipca 

2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska przyjął Uchwałę Nr 06/2021 w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, zmienioną Uchwałą Nr 08/2021 Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

z dnia  20 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 06/2021 Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska” z dnia 26 lipca 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu konsultacji, o których 

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

Opinia Zarządu Województwa. Zgodnie z Art. 10g. ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego 

opracowuje wójt albo organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia oraz 

przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia 

ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa. Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 został przekazany do zaopiniowania Zarządowi Województwa Dolnośląskiego 

pismem z dnia 6 sierpnia 2021 r. [sygn. SZD.PSRAD.05.2021/UMWD]. W odpowiedzi na przesłane 

pismo Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pismem znak DG-R-I.040.15.2021 z dnia 

września 2021 r., przekazał Uchwałę Nr 4222/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 

sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie sposobu uwzględnienia w projekcie 

„Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” ustaleń i rekomendacji 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w „Strategii 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”2. Zgodnie z Załącznikiem 1 do ww. uchwały, biorąc pod 

uwagę spójność z zapisami zawartymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego”, przyjętym Uchwałą nr XIX/482/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 

16 czerwca 2020 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 

30 czerwca 2020 r. poz. 4036, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, projekt „Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” został zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie, analiza 

przedłożonego projektu wskazała, że jest on zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030”. W szczególności cele: Cel strategiczny 1 – Aglomeracja Dzierżoniowska 

atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie, Cel strategiczny 2 – Aglomeracja 

Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania, Cel strategiczny 3 – Aglomeracja Dzierżoniowska 

innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie, Cel strategiczny 4 – Aglomeracja 

Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie, Cel strategiczny 5 – Aglomeracja 

Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska, Cel strategiczny 6 – Aglomeracja 

Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie zarządzana są spójne z celami strategicznymi rozwoju 

regionu określonymi w SRWD 2030. 

 
2 https://bip.umwd.nv.pl/a,122459,uchwala-nr-4222vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-31-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wydania-o.html 
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Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 został również pozytywnie 

zaopiniowany przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu pismem 

znak ZNS.9022.4.72.2021.DG z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

Konsultacje projektu Strategii. Zgodnie z art. 6. ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii 

rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii 

rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Zgodnie z art. 6 ust. 5. opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt 

w sposób określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni 

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii 

w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. Zgodnie z Art. 6 ust. 6. w terminie 30 dni od upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z 

przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do 

zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

Termin konsultacji. Konsultacje projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 przeprowadzono w terminie od 24 września do 28 października 2021 roku, 

zgodnie z Uchwałą Nr 06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z dnia 26 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju, 

w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, zmienioną Uchwałą Nr 08/2021 Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska” z dnia  20 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 06/2021 Zarządu 

„Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 26 lipca 2021 w sprawie określenia szczegółowego 

trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.  

Uczestnicy konsultacji. Zgodnie z art. 6 ust. 3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), projekt strategii rozwoju ponadlokalnego podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego, 

oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie  

Ogłoszenie o konsultacjach. W dniu 23 września 2021 roku (aktualizacja 24.09.2021 r.) na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6) oraz 

jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Dzierżoniowską opublikowana została 

informacja nt. konsultacji opracowywanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, odbywających się od dnia 24 

września do dnia 28 października 2021 r. Dodatkowo, dla popularyzacji informacji nt. konsultacji 

projektu Strategii, jako kolejny kanał komunikacji, wykorzystane zostały ogłoszenia w prasie i mediach 

o zasięgu ponadlokalnym (m.in.. Gazeta Wrocławska z dnia 24 września 2021 r.) i inne. Na stronie 

internetowej Stowarzyszenia (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6) opublikowane zostały 

następujące dokumenty: 

▪ Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 

▪ Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

▪ Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej,  

▪ Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu 

i harmonogramu konsultacji). 

W ogłoszeniu, zaproszono do udziału w konsultacjach opracowywanej Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, informując, że harmonogram konsultacji społecznych 

przedstawia się następująco: 
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▪ 1 i 15 października 2021 r. od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań 

poniżej: 

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-

2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-

f1e17ef11258%22%7d  

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-

2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-

f1e17ef11258%22%7d 

▪ W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie. 

Poinformowano ponadto, że istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza 

zgłaszania uwag od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00 

w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów) oraz  

bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej i w Starostwie 

Powiatowym. Wypełniony formularz można było również przesłać pocztą elektroniczną na adres:  

mtecza@stowarzyszeniezd.pl lub przekazać na adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 

36/2, 58-200 Dzierżoniów. 

Zastosowane formy konsultacji. Konsultacje odbywały się przez: zdalne spotkania z uczestnikami 

konsultacji oraz możliwość ustnego lub pisemnego zgłoszenia uwag do projektu Strategii. 

Przekazywanie uwag i opinii do projektu dokumentu mogło nastąpić: 

− poprzez przekazanie wypełnionego formularza zgłaszania opinii pocztą elektroniczną lub 

tradycyjną lub osobiście, 

− podczas spotkań zdalnych on-line. 

 

3. Wyniki konsultacji  
Podczas konsultacji projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin tworzących aglomerację, trwających od 

24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku, obejmujących 2 spotkania konsultacyjne 

i 2 spotkania zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość 

pisemnego zgłoszenia uwag poprzez formularz zgłaszania opinii, udział wzięły ogółem 3 osoby, w tym 

2 osoby pisemnie. W wyznaczonym terminie z żadnej z sąsiadujących gmin nie została przekazana 

opinia nt. projektu Strategii. Nieprzekazanie opinii w terminie przez pozostałe instytucje oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. W trakcie konsultacji do projektu Strategii, dokumentów: Diagnozy 

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do 

Projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej   zgłoszonych zostało ogółem 

12 postulatów w postaci wniosków i uwag, w tym 6 do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, z których wszystkie zostały uwzględnione. Zestawienie 

zgłoszonych wniosków u uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia i uzasadnieniem przedstawione zostało 

poniżej w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Wykaz uwag i postulatów zgłoszonych do projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

Lp. Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia 
wraz z uzasadnieniem 

1. Spis treści 3 Rozpoczyna się numeracja 
stron 

Rozpocząć numerację od strony 1, sprawdzić, 
czy zaktualizowały się numery stron w spisie 
treści 

Zrównać numerację z faktyczną 
liczbą stron  

Uwaga uwzględniona. 
Zmiana sposobu 
numeracji stron z 
włączeniem okładki do 
numerowania. 

2. 5.2. LISTA 
PRZYKŁADOWYC
H PROJEKTÓW 
DO 
REALIZACJI(…) 

87 (…) Zespół Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie 
(…) 

(…) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie (…) 

Uzupełnić pełną nazwę szkoły Uwaga uwzględniona. 
Korekta nazwy 
placówki. 

3. PRZESTRZENNY 
WYMIAR 
POLITYKI 
ROZWOJU 

36 W OSI 5. 
BEZPIECZEŃSTWO I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
numeracja obszarów 
zaczyna się od 5.8. 

Poprawić, rozpocząć od 5.1. Poprawić numerację Uwaga uwzględniona. 
Korekta numeracji. 

4. OSI 2, Priorytet 
2.1., A 

76 Wiersz 1 (zaczyna się od: 
Rozbudowa infrastruktury 
sportowej Zespołu Szkół) 
oraz wiersz 3 (zaczyna się 
od: Budowa plenerowej 
infrastruktury sportowej 
Specjalnego Ośrodka) 

Przenieść z punktu A. „Budowa, modernizacja i 
doposażenie obiektów opieki i wychowania” 
do priorytetu 2.2 punktu A „Budowa, 
modernizacja i doposażenie bazy edukacyjnej” 

Planowane są obiekty w szkołach, 
a nie przedszkolach 

Uwaga uwzględniona. 
Uwaga zasadna. 

5. PRZESTRZENNY 
WYMIAR 
POLITYKI 
ROZWOJU 

36 OSI 5.6. 
obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi 

OSI 5.6. 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Zgodnie z uwagami PGW Wody 
Polskie WR.RPI.0700.14.021.IK z 
3.09.2021r. 

Uwaga uwzględniona. 
Uwaga zasadna. 

6. Diagnoza 
 

149 
IV. Oświata 
 i wychowanie 

Pusto w kolumnie dla Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów 

Program Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa 
na lata 2015-2020 

Program Rozwoju Społecznego 
Dzierżoniowa na lata 2015-2020 
był przyjęty 
Uchwałą Nr LIV/368/14 
RADY MIEJSKIEJ 

DZIERŻONIOWA z dnia 24 

października 2014 r. 

(w związku z tym, iż strategia 

zrównoważonego rozwoju miasta 

była jedna, dodatkowo miasto 

miało strategię wynikającą z 

przepisów prawa tj. rozwiązywania 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z uwagą. 
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Lp. Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia 
wraz z uzasadnieniem 

problemów społecznych, jako 

miasto nie tworzyliśmy 3 strategii i 

dlatego od 7.wielu lat realizowany 

jest w mieście Program Rozwoju 

Społecznego Dzierżoniowa 

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
6403,program-rozwoju-
spolecznego-dzierzoniowa-na-
lata-2015-2020.html 

7. Diagnoza 
 

149 
IV. Oświata 
 i wychowanie 
Program  
wspierania  
edukacji  
uzdolnionych  
uczniów 

Pusto w kolumnie dla Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów 
 

Lokalny Program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci  
i młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów 

https://www.prawomiejscowe.pl/
UrzadMiastawDzierzoniowie/doc
ument/635937/Uchwa%C5%82a-
XIX_167_20 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z postulatem. 

8. Diagnoza 150 
VI. Ochrona 
Zdrowia   

Miejski Program  
Profilaktyki i  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania  
Narkomanii 
roczny 

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - roczny 
2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 
z dnia 28 listopada 2016 r. 

Miejski Program  
Profilaktyki i  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych jest programem 
rocznym 
natomiast Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii  
obowiązuje nieprzerwanie od 
2016 r. 
To są dwa odrębne programy 
link do uchwały dot. narkomanii 
przekazuję poniżej: 
https://www.prawomiejscowe.pl/
UrzadMiastawDzierzoniowie/doc
ument/5968/Uchwa%C5%82a-
XXVIII_188_16 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z postulatem. 

9. Diagnoza  Nie ma nic w części - 
społeczne na temat działań 
na rzecz Seniorów 
 

Program "Dzierżoniów 
przyjazny Seniorom” 

UCHWAŁA NR XXI/127/16 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

Myślę, że warto to ująć działania 
na rzecz Seniorów  
w diagnozie dot. spraw 
społecznych 
 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z postulatem. 
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Lp. Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia 
wraz z uzasadnieniem 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Miejskiej Dzierżoniów Programu "Dzierżoniów 

przyjazny Seniorom" 

UCHWAŁA NR XXI/197/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

Programu "Dzierżoniów przyjazny Seniorom" 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaw

Dzierzoniowie/document/5609/Uchwa%C5%82

a-XXI_127_16   do uchwały z 2016 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaw
Dzierzoniowie/document/655183/Uchwa%C5%
82a-XXI_197_20 do zmiany w 2020 r. 

10. Diagnoza 150 
III. Społeczne 

9. Program wspierania 
rodziny 
  
Dzierżoniowski Program  
Wspierania Rodziny na 
lata 2018 - 2020 
 

Proponuję dodać jeszcze 
Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
pn. „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaw

Dzierzoniowie/document/534158/Uchwa%C5%

82a-IV_40_19 

Proponuję dodać jeszcze 
Program działań 
na rzecz rodzin 

wielodzietnych 

pn. „Dzierżoniowska Karta Dużej 

Rodziny” 

https://www.prawomiejscowe.pl/
UrzadMiastawDzierzoniowie/doc
ument/534158/Uchwa%C5%82a-
IV_40_19 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z postulatem. 

11. Strategia, 5.2., 
Priorytet 4.3.B 

 Opracowanie koncepcji 
komunikacji elektromobilnej 
w aglomeracji 

Opracowanie koncepcji zbiorowej komunikacji  
aglomeracji, opartej na ekologicznym taborze, 
w tym elektromobilnym  

Rozwój komunikacji zbiorowej 
komunikacji na terenie 
aglomeracji, opartej na 
ekologicznym taborze, w tym 
elektromobilnym 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów 
zgodnie z postulatem. 

12. Diagnoza i 
Prognoza 

 Tabela Struktura 
użytkowania wg kierunków 
wykorzystania (ha) [2020] .  

Wartości w wierszach Bielawa i Dzierżoniów 
zostały zamienione. Prośba o sprawdzenie 
wszystkich kolumn w tych wierszach, gdyż 
powierzchnia geodezyjna ogółem dla Bielawy 
jest 3 621 a dla Dzierżoniowa 2 007, natomiast 
w naszych dokumentach jest odwrotnie. 

 Uwaga uwzględniona. 
Korekta danych w 
Tabeli 3 w dokumencie 
Diagnozy i Tabeli 1 w 
dokumencie Prognozy. 

 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19

