
Urząd Miejski w Olecku 

       Plac Wolności 3 
        19-400 Olecko 

 
Olecko, 22 września 2022  r.

PR.061.4.3.2022 

SPRAWOZDANIE 

z przebiegu i wyników konsultacji  

projektu Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Na podstawie zarządzenia nr ORN.0050.107.2022 Burmistrza Olecka z dnia 8 lipca 2022 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Olecko do 2030 roku, w terminie od 18 lipca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r. trwały konsultacje 

społeczne z mieszkańcami gminy Olecko. 

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji, Kultury  

i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku. W dniu 8 lipca 2022 r. informacja o terminie, 

przedmiocie i formach konsultacji społecznych została zamieszczona na stronie internatowej 

Urzędu Miejskiego w Olecku (zakładka: Konsultacje społeczne), w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku.  

Konsultacje odbyły się w formie:  

1) ankiety poprzez zbieranie uwag, opinii i wniosków za pomocą formularza 

konsultacyjnego,  

2) otwartych spotkań z mieszkańcami umożliwiających indywidualne zgłaszanie uwag, opinii 

i wniosków w terminach: 

a) 20 lipca 2022 r. dwa godzinne spotkania online o godzinie 11.00 i 17.00: 

Udostępniono link do spotkania online o godzinie 11.00 (I spotkanie): 

https://teams.live.com/meet/9410342070765  

Udostępniono link do spotkania online o godzinie 17.00 (II spotkanie): 

https://teams.live.com/meet/9459376237032  

b) 18 sierpnia 2022 r. spotkanie stacjonarne o godzinie 17.00, które odbyło się na sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku przy Plac Wolności 3. 

https://teams.live.com/meet/9410342070765
https://teams.live.com/meet/9459376237032


Opiniowany dokument wyłożony został również do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim  

w Olecku przy Placu Wolności 3 (parter, pokój nr 1) i był dostępny w godzinach pracy Urzędu 

(poniedziałek w godz.: 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz.: 7.30-15.30). 

Uwagi można było zgłaszać zarówno podczas spotkań, jak również drogą elektroniczną. 

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz wniosek o zaopiniowanie projektu 

Strategii do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W toku konsultacji zgłoszono drobne uwagi, które zostały rozpatrzone i wnioski z nich 

zostaną ujęte w ostatecznym projekcie dokumentu, który skierowany zostanie pod obrady 

Rady Miejskiej w Olecku. 

Projekt przekazany został również do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który 

zaopiniował przedstawiony projekt pozytywne, z zaznaczeniem, iż w przypadku zmiany  

w Strategii Województwa, strategia gminy musi zostać uwzględniona w adekwatnym 

zakresie. 

W toku konsultacji skierowano również wniosek w zakresie uzgodnień z właściwymi 

organami o odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny odziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Do momentu 

zakończenia konsultacji uzgodnienia w przedmiotowej sprawie dokonał zarówno Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Oba organy 

uznały, iż w przedmiotowym przypadku można odstąpić od procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Poniżej przedstawiono kluczowe, inne uwagi do projektu strategii wraz ze sposobem ich 

wykorzystania.   

Podmiot opiniujący Zgłaszane opinie i uwagi  Sposób uwzględnienia uwag  

Mieszkańcy   Z aspiracji i oczekiwań mieszkańców 

wynika że kierunkami rozwoju 

gospodarczego są turystyka, działalność 

drobnych przedsiębiorców oraz 

W strategii nie zdefiniowano 

odrębnie kategorii wyzwań.  

Kluczowe obszary interwencji 

jakie zdefiniowano w oparciu  



przyciąganie dużych inwestycji 

produkcyjnych. Dlatego, aby wzmocnić 

oczekiwania mieszkańców warto dodać 

punkt wyzwania rozwoju gminy. 

Propozycja dodania kierunków: 

- Wzmocnienie potencjału turystycznego 

o gminy, 

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

w szczególności działalności usługowych 

oraz lokalnych specjalizacji 

gospodarczych,  

- Pozyskacie nowych terenów 

inwestycyjnych dla działalności 

gospodarczej oraz utworzenie 

zintegrowanej oferty inwestycyjnej. 

o diagnozę i badania 

prowadzone wśród 

mieszkańców ujęto  

w obszarach i wymiarach 

rozwoju. Zostanie dodane 

objaśnienie tej relacji. 

Cześć wskazanych przez 

zgłaszającego uwagę  

kierunków mieści się  

w dotychczasowych zapisach , 

niemniej proponuje się 

dodanie kierunków w zakresie 

pozyskania nowych terenów 

inwestycyjnych oraz kierunek 

związany z zintegrowaną 

ofertą inwestycyjną. 

Proponowana zmiana nagłówka „Cele 

strategiczne gminy Olecko” oraz po 

części układu i zawartości opisywanego 

zagadnienia. Dodanie komentarza 

wyjaśniającego do Rysunku 8. 

Uwaga częściowo 

uwzględniona poprzez: 

Dodanie słowa „wizja” do 

tytułu rozdziału o celach 

strategicznych. 

Uwaga dotycząca zmiany 

zawartości opisywanego 

zagadnienia jest uwagą  

o charakterze zmiany 

konstrukcji wypracowanego 

modelu i nie wpisuje się w inne 

opinie zgłaszane w toku 

konsultacji. Aktualny układ jest 

zgodny z zapisami ustawy.  



Zgodnie z propozycją dodany 

zostanie tekst z brzemieniem 

celów. 

Dodane zostanie zdanie jakie 

są źródła celów, czyli jest to 

wynik praca diagnostycznych, 

w tym badań aspiracji 

mieszkańców. 

Zarysowana misja ma inny 

charakter niż zaproponowany 

w uwadze cel generalny  

i stanowi wynik konsultacji  

i prac. Misja jest inną kategorią 

niż cel generalny. 

Zaproponowany cel generalny 

wpisuje się w brzmienie wizji. 

Rozbudowanie tabeli oraz zmiana tytułu 

„Kierunki działań na rzecz realizacji celów 

strategicznych”. W tabeli mogłyby się 

znaleźć już istniejące „Cele operacyjne”. 

Natomiast „Kluczowe kierunku działań” 

mają formę rezultatów. Proponuje się, 

zmianę zapisu na „Kluczowe rezultaty”. 

Warto również dodać wpis „Rezultaty  

w wymiarze przestrzennym”, aby 

wskazać konkretne przedsięwzięcia, 

zasoby materialne, niematerialne, 

odzwierciedlające możliwości gminy i jej 

otoczenia. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zaproponowana zmiana nie 

wpisuje się w wypracowaną  

w procesie przygotowawczym 

logikę układu strategii.  

Zgodnie z ustawą określono 

cele i kierunki działań, a także 

w rozdziel dot. monitoringu 

określono kluczowe rezultaty.  

Ujęte w projekcie strategii 

kierunki działań, są wiązkami 

działań a nie rezultatami. 

Zarówno zgodnie z przyjętymi 

założeniami prac jak równie 

delegacją ustawową strategia 



nie zawiera konkretnych 

przedsięwzięć i projektów, 

które zostaną opracowane  

i zawarte w dokumentach 

wdrożeniowych do strategii. 

Spotkanie 

konsultacyjne  

w dn. 18.08.2022 r. 

Ujęcie zapisów dotyczących obszaru EGO 

w dokumencie strategii.  

Treść:  

Obszar gminy objęty jest również 

działalnością Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Lider w EGO” –  

organizacji pozarządowej, działającej  

w jednym z najbardziej 

charakterystycznych subregionów 

województwa warmińsko-mazurskiego, 

obejmującym trzy powiaty: ełcki, 

gołdapski, olecki.  W granicach obszaru 

EGO o łącznej powierzchni 2738 km2  

i zamieszkałego przez ponad 92 tysiące 

osób sąsiaduje ze sobą 11 gmin:  

Ełk, Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie, 

Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, 

Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale 

Oleckie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Lider w EGO” działając na 

rzecz obszarów wiejskich ma na celu 

ochronę oraz promocję środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów 

historyczno-kulturowych. Organizacja 

skupia najbardziej aktywnych  

i zaangażowanych liderów 

Uwzględniono. 



reprezentujących trzy sektory: społeczny, 

publiczny i gospodarczy.  

Stowarzyszenie odgrywa i będzie 

odgrywać w przyszłości dużą rolę  

w realizacji celów strategicznych 

zawartych w Strategii, zgodnie  

z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR) opracowanej i wdrażanej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i kierującej działania Stowarzyszenia  

na podkreślaniu i wykorzystaniu 

potencjału obszaru EGO jako miejsca  

o bogatym i czystym środowisku 

naturalnym, miejsca przyjaznego 

mieszkańcom i turystom. Poprzez 

zapisane w LSR działania Stowarzyszenie 

chce aktywizować społeczności lokalne, 

promować teren EGO jako miejsce  

o niezwykłych walorach przyrodniczych 

oraz wspierać inicjatywy służące 

działaniom szkoleniowym  

i warsztatowym, podnoszącym poziom 

jakości życia na obszarze EGO. 

Przeredagowanie zdania na str. 67 

dokumentu: 

- aktualne brzmienie „W celu 

zapewnienia sprawności i efektywności 

procesu wdrażania proponuje się 

powołanie zespołu ds. realizacji strategii, 

którego pracami kierował będzie 

Uwzględniono. 



Burmistrz Olecka lub wyznaczony 

pełnomocnik burmistrza.”, 

- proponowany zapis „W celu 

zapewnienia sprawności i efektywności 

procesu wdrażania powołany zostanie 

zespół ds. realizacji strategii, którego 

pracami kierował będzie Burmistrz 

Olecka lub wyznaczony pełnomocnik 

burmistrza.”. 

Ujęcie zapisu na str. 51 dokumentu, 

poprzez dodanie podpunktu w Celu 

strategicznym: Wysoka aktywność 

mieszkańców – Wysoka aktywność 

społeczna i obywatelska mieszkańców, 

tj.: Stworzenie dokumentu 

uzupełniającego Strategię, określającego 

kierunki działań na rzecz młodzieży. 

Uwzględniono. 

Fundacja Rozwoju 

Ziemi Oleckiej 

Poprawki błędów językowych, 

interpunkcyjnych, korekcyjnych  

(uwagi nr 1-10, 12-15, 18, 21-22, 28, 30)  

Uwzględniono. 

Ujednolicenie, rozszerzenie zapisów 

(uwagi nr 11, 16-17, 19, 20, 23-24, 26-27, 

29, 33) 

Uwzględniono. 

Dodanie w kierunkach działań  

(Cel operacyjny – Wysokiej jakości usługi 

publiczne i oferta czasu wolnego  

w Gminie Olecko) zapisów: 

1. Rozwój usług społecznych  

w społeczności lokalnej w calu 

zaspokajania potrzeb osób 

Uwzględniono. 

 



potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu. 

2. Działalność na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług 

społecznych (rozwiązanie 

systemowe). 

Zmiana wskaźnika z – Liczba lub 

liczebność grup artystycznych w gminie 

↑ na Liczba wydarzeń artystycznych 

realizowanych na terenie gminy↑ 

Nieuwzględniono.  

Brak możliwości pozyskania  

w pełni rzetelnych danych.  

Zmiana wskaźnika/ poszerzenie 

wskaźnika – Liczba NGO działających  

w gminie↑ na: 

1. Liczba NGO pozyskujących środki 

finansowe, mających siedzibę na 

terenie Gminy lub prowadzących 

działania na terenie Gminy↑ 

2. Liczba inicjatyw realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, społeczne  

i podmioty ekonomii społecznej 

realizowane na terenie Gminy, 

finansowane ze środków Gminy lub 

zewnętrznych↑ 

Nieuwzględniono. 

Brak możliwości pozyskania  

w pełni rzetelnych danych. 

Radni Rady 

Miejskiej w Olecku 

Brak opinii/uwag. - 

Sąsiednie gminy Brak opinii/uwag. - 

Zarząd 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego 

Zarząd Województwa nie stwierdził nie 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  

w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w województwie 

dla projektu strategii. 

- 



Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Brak zobrazowania geograficznego - 

mapa o uwarunkowaniach 

środowiskowych gminy, sieci 

hydrograficznej wód powierzchniowych, 

przyrodniczych obszarach chronionych, 

sieci osadniczej, drogowej itp. 

Uwzględniono.  

Mapa uwarunkowań 

środowiskowych gminy 

zostanie umieszczona we 

wnioskach z diagnozy. 

Brak ocen stanu ilościowego  

i jakościowego wód powierzchniowych 

oraz podziemnych. Brak informacji  

o poborach wód, sposobie oczyszczania 

ścieków, identyfikacji presji i zagrożeń 

wody. 

Uwzględniono. 

W diagnozie zostaną dodane 

kluczowe informacje wskazane 

przez zgłaszającego w zakresie 

odpowiednim do charakteru 

strategii i możliwości ich 

pozyskania. 

Brak zdiagnozowania problemów 

klimatycznych. 

Nieuwzględniono. 

Zmiany klimatyczne zostały 

dostrzeżone w analizę SWOT 

ze względu na ich 

ponadlokalny charakter. 

Zbyt ogólne sformułowano kluczowe 

kierunki działań takie jak: 

- „Podejmowanie działań ograniczających 

zmiany klimatu, w tym rozwoju 

systemów  i promocja wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii”. 

- „Ochrona i racjonalne kształtowanie 

zasobów wodnych”. 

Wskazane kierunki 

odpowiadają stopniowi 

generalizacji zapisów 

stosowanych w strategii, która 

nie zawiera konkretnych 

projektów czy przedsięwzięć. 

Konkretne rozwiązania pojawią 

się w dokumentach 

wdrożeniowych,  

a w przypadku wskazanych 

kierunków, wynikać będą 

również z dokumentów 

krajowych. 



Brak wskaźników do osiągnięcia 

dotyczących kierunków działań 

wymienionych w uwadze powyżej. 

Wskaźniki zdefiniowane na 

poziomie określonych celów,  

a nie kierunków działań.  

Brak propozycji ze strony 

zgłaszającego uwagę  

w zakresie wskaźnika, który 

umożliwiłyby gminie 

monitorowanie takiego 

kierunku. Wskaźniki dotyczące 

kierunku będą mogły być 

monitorowane poprzez 

wskaźniki produktów  

w odniesieniu do 

wypracowanych projektów na 

etapie wdrażania. 

 

Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną 

wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie 

i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu. 

Na tym konsultacje zakończono.  

Sporządził: Katarzyna Judycka 

- podpis elektroniczny - 

Zastępca Burmistrza 

Sylwia Wieloch 
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