
Rozprza, dnia 17 października 2014 r. 

 
 

 

Załącznik Nr 1 do protokołu  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu  

„Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku” 
 

 

 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło: 

 11 ankiet drogą internetową – bez uwag merytorycznych do projektu SRGR. 

 17 ankiet w wersji papierowej – bez uwag merytorycznych do projektu SRGR. 

 

Uwagi do projektu SRGR wpłynęły: 

 telefonicznie – 2. 

 e-mail – 3. 

 podczas dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami –  27. 

 na piśmie – 33 uwagi. 
 

Łącznie, w czasie konsultacji społecznych do Urzędu Gminy w Rozprzy, wpłynęło 65 uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozprza 

do 2020 roku. 
 

Szczegółową treść poszczególnych uwag, propozycji zmian oraz ich uwzględnienie lub nie wraz z uzasadnieniem, zawiera poniższa tabela. 
 

 

UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII WNIESIONE TELEFONICZNIE  
 

Lp. Aktualny zapis projektu Strategii. 

Punkt/strona dokumentu, do 

którego zgłaszana jest uwaga. 

Propozycja zmiany Uzasadnienie Stanowisko wraz z uzasadnieniem 

1.  1.1.1. POŁOŻENIE GMINY  Na terenie Gminy oprócz użytków i pomników znajdują 

się parki zabytkowe (w m. Niechcice i m. Mierzyn). 

Częściowo 

uwzględniono. 

Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

2.  1.4.2. INFRASTRUKTURA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W przedmiocie  ochrony środowiska ważne jest usuwanie 

eternitu. Obecnie trwa kolejna akcja zbiórki eternitu, 

chyba już trzeci rok z rzędu, która dla mieszkańców nie 

wiąże się z kosztami. A to jest ważne. Wszystkie zadania 

dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi mają za cel ochronę 

Częściowo 

uwzględniono. 

Uwaga merytorycznie uzasadniona. 



środowiska a w ostatnich latach realizuje się ich w 

Gminie wiele.  

 

UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII WNIESIONE POPRZEZ E-MAIL 

 

1.  Strona 15 Nie wymieniono Stowarzyszenia na rzecz rozwoju regionu 

piotrkowskiego Euroaktywni, mającego siedzibę w 

Rozprzy. 

Uwzględniono. Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

2. Strona 17 Wśród wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie 

Gminy wymienić należy Rajd Rowerowy pn. Odjazdowy 

Bibliotekarz, który organizowany jest przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Rozprzy. 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

3. Strona 29  Brak jest informacji o zapleczu szatniowym dla boisk w 

Rozprzy i Mierzynie. 

Nie uwzględniono.  Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. Uwaga zbyt 

szczegółowa w skali opracowania 

 

UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII WNIESIONE W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2014  

 

1. Analiza SWOT – SŁABE STRONY Dziedziczenie bezradności – podkreślenie, iż problem ten 

jest ważny. Rozważając potrzeby i możliwości 

przeciwdziałania temu zjawisku, można go traktować w 

kategorii wyzwania.  

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

2. Analiza SWOT – ZAGROŻENIA Zaśmiecanie Gminy – podkreślenie, iż problem ten jest 

ważny, natomiast systemowe rozwiązania nie są 

wystarczające w tej kwestii. 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

3. Analiza SWOT – ZAGROŻENIA Planowana budowa drogi krajowej A1 i brak zjazdów – 

brak chęci negocjacji ze strony GDDKiA oraz brak 

prawnych możliwości zastosowania jakichkolwiek kroków 

przez Gminę, może stanowić źródło poważnych, 

niekorzystnych, dla niej, rozwiązań komunikacyjnych. 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

4. - Ile kosztuje Gminę, aktualizacja Strategii? Nie uwzględniono. Uwaga nieuzasadniona merytoryczne.  

Całość przedsięwzięcia w 100% 

finansowana jest ze środków 

zewnętrznych (w tym z UE). 

5. - Brak zainteresowania mieszkańców konsultacjami 

projektu Strategii. 

Nie uwzględniono. Uwaga nieuzasadniona merytoryczne.  

6. Wstęp. Strategia powinna opiewać na okres dłuższy niż do roku 

2020, tj. chociażby do roku 2050. Wówczas dokument taki 

można nazwać długookresowym planem działania. 

Częściowo 

uwzględniono. 

Zmieniono istniejący zapis, tj. słowo 

„długookresowy” zastąpiono słowem 

„średniookresowy”.  



7. Analiza SWOT – MOCNE STRONY Obiekty branży senioralnej – przeceniona rola ich 

posiadania na terenie Gminy. 

Nie uwzględniono. W dokumencie wskazane są fakty, 

których indywidualna interpretacja należy 

do wszystkich osób zainteresowanych 

poruszaną problematyką. 

8. Analiza SWOT – SŁABE STRONY Niewystarczający stopień skanalizowania Gminy. Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

9. Analiza SWOT – ZAGROŻENIA Brak ciągłości w realizowaniu planowanych 

długofalowych działań – wskazanie, iż czynnik ten ma 

znaczenie. 

Nie uwzględniono. Uwaga nieuzasadniona merytorycznie. 

10. Analiza SWOT – SŁABE STRONY Lokalnie występujące zagrożenie podtopieniami. Uwzględniono. Uwaga uzasadniona merytorycznie. 

 

UWAGI DO PROJEKTU STRATEGII WNIESIONE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2014 
 

1. Poprawa  warunków życia 

mieszkańców 

Dotyczy gazociągu znajdującego się na terenie Gminy. 

Należy podjąć starania w kierunku budowy sieci gazowej. 

Nie uwzględniono. Uwaga nieuzasadniona merytorycznie.  

W dokumencie zostało wskazane, iż przez 

teren Gminy przebiega gazociąg. 

2. Nie wskazano. Obecne przedszkole w Niechcicach jest stare i w złym 

stanie technicznym. 

Czy zadanie polegające na budowie przedszkola w 

Niechcicach zostanie wpisane do Strategii?  

Częściowo 

uwzględniono. 

W dokumencie dodano zapis, 

odnoszący się do złego stanu 

technicznego przedszkola w Niechcicach. 

Precyzowanie działań niezbędnych dla 

realizacji celów zawartych w SRGR 

będzie następowało w trybie stosownych 

programów, planów etc. 

3. Analiza SWOT – SZANSE „…zielona energia...” – co to jest? 

Biomasa a turystyka?  

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowania. 

4. Analiza SWOT – SZANSE Jakie firmy, o jakiej strukturze będą mogły działać w 

ramach planowanej ŁSSE? 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowania. 

Stosowne zapisy określa Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

5. Analiza SWOT – SZANSE Jakiego rolnictwa? Uwzględniono.  Uwaga uzasadniona merytorycznie. 

Dodano zapis „z poszanowaniem 

środowiska naturalnego”. 

6. Analiza SWOT – SZANSE Przebudowa drogi krajowej nr 91 i brak zjazdów 

Czy i jakie kroki podjęła Gmina w sprawie zjazdów? 

Częściowo 

uwzględniono. 

Informacje dotyczące przebudowy drogi 

krajowej nr 91 i ewentualnych utrudnień 

w poruszaniu się po terenie gminy 

zawarto w części analizy poświęconej 

komunikacji. 

7. Poprawa  warunków życia 

mieszkańców 

Ważna jest budowa chodników przy ul. Przedborskiej, 

do cmentarza w Niechcicach. 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. Uwaga zbyt 

szczegółowa w skali opracowania. 



8. Nie określono. Czy utwardzone dotąd drogi będą wyasfaltowane? Uwzględniono. Zapisy nawiązujące do przedmiotu uwagi 

zostały już zawarte w dokumencie. Cel 

„Rozwój infrastruktury drogowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą” obejmuje 

modernizację i remont dróg. 

9. Analiza SWOT – SŁABE STRONY Czy w słabych stronach nie powinno być mowy o 

zadłużeniu Gminy? 

Nie uwzględniono. Kondycja finansowa gminy w ostatnich 

latach uległa poprawie.  

Uwaga nieuzasadniona merytorycznie. 

10. Zły stan wód. Z czego to wynika? Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowania. 

11. Analiza SWOT – SŁABE STRONY Czy w słabych stronach nie powinno znaleźć się „zły stan 

wód płynących i wód w zbiorniku Cieszanowickim                           

-  IV-V poziom” 

Częściowo 

uwzględniono. 

Uwaga o charakterze informacyjnym. 

Zapisy odnoszące się do przedmiotu 

uwagi zostały już zawarte w dokumencie. 

12. Analiza SWOT – MOCNE STRONY  

- aktywność mieszkańców. 

Brak ośrodków kultury  np. w Niechcicach, brak 

alternatywy dla rozwoju i rozrywki dla dzieci i starszych. 

Nie uwzględniono. Zapisy odnoszące się do przedmiotu 

uwagi zostały już zawarte w dokumencie. 

13. Nie określono. Propozycja utworzenia budżetu brokerskiego dla 

Niechcic. 

Nie uwzględniono. Uwaga nieuzasadniona merytorycznie. 

14. Nie określono.  Wykonanie odwodnienia w Niechcicach. Częściowo  

uwzględniono. 

W kierunkach działań zasygnalizowano 

konieczność podjęcia działań 

skierowanych na walkę z lokalnymi 

podtopieniami. 

15. Strona 21. Zmienić jednostkę z kV na kW. Uwzględniono. Uwaga uzasadniona merytorycznie. 

16. Strona 26. Na terenie gminy jest więcej wiatraków niż wydanych 

decyzji. Ich budowa może zablokować rozwój Gminy. 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowania. 

Stosowne zapisy określa Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

17. Nie określono.  Wskazano na potrzebę budowy chodnika przy 

ul. Piotrkowskiej w Rozprzy w stronę Ignacowa. 

Częściowo 

uwzględniono. 

Zapisy odnoszące się do przedmiotu 

uwagi zostały już zawarte w dokumencie. 

Precyzowanie działań niezbędnych dla 

realizacji celów zawartych w SRGR 

będzie następowało w trybie stosownych 

programów, planów etc. 

 

Na piśmie, otrzymane w dniu 16 PAŹDZIERNIKA 2014  

 

1. Str. 5  (14 wers od góry)  „Sprzeczna liczba ankiet, inna ilość podana była na 

spotkaniu (380 szt.)” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona.  

W dokumencie uwzględniono również 

ankiety, które wpłynęły, uzupełnione  

częściowo. 



2. Str.5   (przedostatnie całe zdanie) 

„Niestety, wiele z tych czynników….”  

„nie zrozumiała myśl, co autor miał na myśli” 

 

Uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona. 

3. Str. 6  (ostatnie zdanie)  „Nie podano gdzie przebiega dokładnie korytarz 

ekologiczny, podano tylko nazwę (mapa  korytarza 

ekologicznego – podniosła by rangę „Strategii…”- 

istota)” 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. 

4. Str. 8 (6 wers od góry) „Gdzie dokładnie występują torfowiska. Gdzie występują 

32 użytki ekologiczne, jakie pomniki przyrody i gdzie 

występują – istota, mapa” 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. 

5. Str. 9    „Liczba ludności w roku 2012 wynosiła 12.241 obecnie 

12.083 więc liczba ludności nieznacznie spadła  

(oczywiście w latach 2004-2012 wzrosła, podane, że 

zwiększyła się nie podano w stosunku do jakiego roku 

(podstawy), co jest istotą w analizie)” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona. 

Analiza obejmuje lata 2004-2012 , co 

zawiera rozdział 1.2.1. 

6. Str. 10  „Saldo migracji faktyczne wzrasta, ale mimo tego gmina 

notuje nieznaczny spadek ludności” 

Nie uwzględniono. Uwaga ma charakter informacyjny. 

7. Str. 11  „Co oznaczają liczby w rys.  – wykresie (wyk.)” Uwzględniono.  Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

8. Str. 16  „15 Ochotniczych Straży Pożarnych – gdzie?” Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. 

9. Str. 18  „Rys. 12 nie jest rysunkiem tylko zdjęciem, na którym 

znajdują się Przedszkolaki z Niechcic w Strojach 

Ludowych – Uczestniczki XI Gminnego Festiwalu 

Piosenki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona. 

10. Str. 18  „Na pytanie: „Czy uczestniczy Pan/ Pani w wydarzeniach 

kulturalnych na terenie gminy”? (brakuje dwukropka), 

rzadko uczestniczą , bo np. w Niechcicach nie są 

organizowane żadne imprezy” 

Częściowo uwzględniona Uwaga merytorycznie nieuzasadniona, 

o charakterze informacyjnym. 

Uwzględniono uwagę dot. interpunkcji. 

11. Str. 21 „… widać zmniejszenie znaczenia rolniczego dla lokalnej 

gospodarki i społeczności” – istota (SWOT)” 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

12. Str. 21  (wers 15 od góry)  

 

„W ostatnich latach powstały duże chlewnie: w Woli 

Niechcickiej Starej, Cieślinie – dwie, Niechcicach – 

ponowiła działalność po PGR-owska chlewnia, która 

przeprowadza obecnie odbudowę starych budynków  - 

istota!” 

Częściowo 

uwzględniono.  

Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

13. - „Nie wspomniano o stanie środowiska naturalnego, który 

jest niezadowalający, zły stan wód powierzchniowych itp. 

– istota!” 

Uwzględniono. Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

14. Str. 22  „Szlak Konny – mapa” Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. 



15. Str.22  „Główni Pracodawcy, miejsce- stan, powinno być na 

dzień…. bo niektóre dane są nieaktualne” 

Częściowo 

uwzględniono. 

Uzupełniono źródło danych. 

16. Str. 25   „Ze względu na często starą sieć wodociągową w części 

miejscowości jest niewielkie ciśnienie wody”,  

„Strategia…” dotyczy nie jednej miejscowości tylko 

gminy, sieć jest faktyczne stara i wymaga wymiany w 

Niechcicach jest np. azbestowa, czyli rakotwórcza” 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

Przedmiotowy zapis odnosi się do całej 

sieci wodociągowej, znajdującej się na 

terenie Gminy. 

17. Str. 26  „Na jakiej podstawie stwierdzono wysoki poziom usług 

oświatowych, optymalny poziom opieki zdrowotnej i 

społecznej?” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona. 

Przytoczony fragment dotyczy ogólnego 

znaczenia poziomu usług oświatowych i 

opieki zdrowotnej dla atrakcyjności gmin. 

18. Str. 28   „Należy podkreślić, że przedszkole w Niechcicach 

wymaga natychmiastowej budowy obecne 38-letnie, jest 

w nienajlepszym stanie, czy są wolne miejsca?” 

Częściowo 

uwzględniono.  

Uwaga merytorycznie uzasadniona. 

19. Str. 29 (6 wers od góry)  „Przy każdej szkole znajduję się boisko, tylko przy 

niektórych starego typu, (asfaltowe) np. Niechcicach,  

przy niektórych nowoczesne, (warto to podkreślić), w 

niektórych już jest zaplanowana modernizacja” 

Częściowo 

uwzględniono. 

Uwaga merytorycznie uzasadniona.  

20. Str. 30 (13 wers  od góry)  „Gdzie mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń takich jak 

ksero, drukarka czy skaner i czy to jest odpłatne. Zbyt 

ogólnie- istota” 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. Uwaga zbyt 

szczegółowa w skali opracowań. 

21. Str. 31  „Wspomniano o Domie Ludowym w Niechcicach, ale on 

wymaga remontu, jest istotny w tak dużej miejscowości 

jak Niechcice, gdzie mieszkańcy nie wiele mniej liczą niż 

mieszkańcy  Rozprzy. W nim działają: Koło Gospodyń 

Wiejskich, Związek Wędkarzy, Koło emerytów i 

rencistów, Świetlica, stowarzyszenie, na Sali odbywają 

się spotkania, na mniejszej imprezy indywidualne – to jest 

istota!” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona. 

Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

22. Str. 32 (5 wers o dołu)  „Nie wymieniono  jakie stowarzyszenia  realizują 

rozwiązywanie problemów alkoholowych”. 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. 

23. Str. 34  „Poprawa świadczonych usług pracy urzędników jest 

znikoma i ma niski poziom  wynika to z danych 

ankietowych” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona.  

24. Str. 35  

 

„Gmina Rozprza nie ma gazety lokalnej, albo jest źle 

dystrybuowana, bo nie dociera. 

Zła interpretacja – bo tu chodzi o najwygodniejsze dla 

mieszkańców sposoby informowania  jakie byłyby, a nie 

jakie są” 

Uwzględniono. Uwaga merytorycznie uzasadniona. 



25. Analiza SWOT – MOCNE STRONY „Niezbyt jasna jest analiza SWOT 

Mocne strony: 

- duża i rosnąca liczba mieszkańców-  a jest mały spadek, 

(przyrost, migracja) 

- niezniszczone środowisko naturalne – środowisko w 

niezadowalającym stanie chociażby czystość wód 

powierzchniowych - wyklucza się turystyka i ekologiczne 

gospodarstwa” 

Nie uwzględniono.  W dokumencie wskazane są fakty, 

których indywidualna interpretacja należy 

do wszystkich osób zainteresowanych 

poruszaną problematyką. 

26. Analiza SWOT – SŁABE STRONY 

 

„powinno być jeszcze: 

- zadłużenie gminy, 

- nie wykorzystanie istniejących obiektów kulturalnych, 

wynikających z braku środków finansowych, 

- ograniczanie zjazdów z gk91, 

- niewykorzystanie  sieci gazowej” 

Nie uwzględniono. Uwaga zbyt szczegółowa w skali 

opracowań. Na niektóre z punktów Urząd 

Gminy nie ma wpływu. 

27. Analiza SWOT – SZANSE: 

 

„(na stronie internetowej jest restrukturyzacja i 

modernizacja rolnictwa umożliwiająca zwiększenie 

wydajności produkcji) 

O jakie rolnictwo chodzi ekologiczne, tradycyjne czy 

przemysłowe. Należy podkreślić, że rolnictwo 

przemysłowe nie ma nic wspólnego z poprawą jakości 

życia a odwrotnie pogorszeniem jakości życia, wziąć tu 

należy po uwagę, że zmienia się styl życia mieszkańców, 

w Polsce i na całym świecie, poszukujących dobro 

jakościowej żywności” 

Częściowo  

uwzględniono. 

Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

Uwaga o charakterze informacyjnym. 

28. Analiza SWOT – ZAGROŻENIA: 

 

„- opór społeczny przed niektórymi zmianami, wiąże się 

tylko i wyłącznie z jakością życia, więc aktywność 

społeczną należy rozumieć jako mocną stronę ( chlewnie 

przemysłowe, spalarnie, biogazownie,  blisko skupisk 

ludzkich – gęstość zaludnienia), 

- degradacja środowiska przyrodniczego zmniejszająca 

atrakcyjność turystyczna gminy, (faktycznie, tak to duże 

zagrożenie, tylko należy zająć się przyczynami degradacji 

je minimalizować – sposoby). 

- rozwój rynku odnawialnych źródeł energii ( zależy o 

jakich źródłach mówimy)” 

Nie uwzględniono. Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

zawarte w dokumencie. 

Uwaga o charakterze informacyjnym. 

29. Strona 42 „Wszystkie  międzynarodowe dokumenty strategiczne 

mówią o zrównoważonym rozwoju gospodarczym więc 

nieoznaczony rysunek na stronie 42 powinien zamiast 

„rozwój gospodarczy” zawierać „zrównoważony rozwój 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona.  

Uwaga o charakterze informacyjnym.  

Cel - rozwój gospodarczy wynika z wizji, 

która zakłada zrównoważony rozwój. 



gospodarczy”, bo tylko taka koncepcja będzie zgodna z 

wymaganiami unijnymi” 

30. Str. 42 „Nieoznaczona tabela – „Rozwój gospodarczy” – 

dopisać zrównoważony, „Rozwój Rolnictwa”- jaki 

kierunek” 

Nie uwzględniono. Przedmiotowe dane przedstawiają cele 

strategiczne, o czym traktuje akapit 

powyżej w Strategii. 

31. Str. 44 (wers 24 od góry)  

 

„mowa o: „…budowa dróg osiedlowych w 

Niechcicach…” czy mowa tu o osiedlu domków 

jednorodzinnych w Niechcicach (ulice), czy osiedlu  

bloków  w Niechcicach, należy sprostować” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona, 

zbyt szczegółowa w skali opracowania. 

32. Str. 44  „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej nie wspomniano o Niechcicach, 

(azbestowa)” 

Nie uwzględniono. Uwaga merytorycznie nieuzasadniona.  

Zapisy będące treścią uwagi zostały już 

przedstawione w dokumencie. 

33. Str. 44 (5 wers od dołu) „Nie ma przyrostu naturalnego w gminie Rozprza! (wynika 

z danych ze „Strategii…”)” 

Uwzględniono Uwaga merytorycznie uzasadniona.  
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