Podsumowanie konsultacji społecznych
Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017-2022

Konsultacje dotyczyły: projektu Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017-2022
Termin konsultacji: 10.01.2018 r. – 26.01.2018 r.
Cele konsultacji społecznych:
• rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych gminy,
• zapoznanie mieszkańców z ww. Programem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,
• zebranie opinii do ww. dokumentu.

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie Gminy Tyczyn:
http://www.tyczyn.pl

Konsultacje prowadzone były w następujących formach:
• zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego:
Wpłynęły następujące uwagi w dniu 16.01.2018 r.:

Lp.

1.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(zgodnie ze spisem treści
w PR)
Tabela 58 dotyczy budowy
kanalizacji
Lp. 4.4 oraz 4.5
Tabel 57 Oświetlenie dróg

2.

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

Brak w planie budowy kanalizacji
w Hermanowa rejon leśniczówki
przy ostatnim przystanku autobusu
w stronę granicy ze Straszydlem.

Brak Kanalizacji - dużo nowych
domów

Brak w planie budowy oświetlenia
wzdłuż drogi w okolicy
leśniczówki w stronę Straszydla.

Brak oświetlenia i chodnika - bardzo
duży ruch samochodów w godzinach
popołudniowo-wieczornych oraz
wczesno porannych

Powyższe uwagi uwzględniono.
• spotkań konsultacyjnych:
I spotkanie zorganizowano w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz.16.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tyczynie. W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Podczas spotkania omówiono projekt Programu,
w tym szczegółowo: określone cele, wizje oraz zaprezentowano zgłoszone zadania.
Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników. II spotkanie konsultacyjne odbyło się podczas
sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu 26 stycznia br. Wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w
Tyczynie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Tyczynie obecni podczas sesji. Prezentacja ze spotkań
zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Tyczyn.

WYNIKI KONSULTACJI:
Uwzględniono uwagi zgłoszone w formie elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego.
Wprowadzono także zmiany zgłoszone na wniosek Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, czy
jednostek organizacyjnych mające charakter porządkowy i dotyczące m.in.:
• wprowadzenia bardziej precyzyjnych zapisów przy opisach słabych i mocnych stron
w analizie SWOT,
• uzupełnienia zadań, szczególnie w dziedzinie zadań oświatowych oraz wodociągowokanalizacyjnych,
• weryfikacji tekstu pod kątem powtórzeń, nieścisłości w zapisach, itp.

