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Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 

 

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii rozpoczął się w dniu 12 listopada 

2020 roku na postawie Zarządzenia Nr 242.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 10 

listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 i trwał do 17 grudnia 2020 roku. Ogłoszenie, 

zgodnie z Zarządzeniem, zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. 

Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje trwały 35 dni i polegały na zbieraniu 

uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz ustnie podczas 

zaplanowanego spotkania konsultacyjnego. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz 

zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spotkanie konsultacyjne obyło się w 

formie telekonferencji. Wykonanie Zarządzenia powierzono naczelnikowi Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych. 

Celem przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią, było skonsultowanie z 

sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi 

oraz mieszkańcami propozycji dotyczących kierunków rozwoju Miasta Skierniewice w 

perspektywie do 2030 roku. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji 

społecznych zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty 

dokumentu. 

W terminie do 17 grudnia 2020 r. włącznie odnotowano 186 wejść na stronę Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.bip.um.skierniewice.pl) i stronę internetową Urzędu Miasta 

Skierniewice (www.skierniewice.eu), na których zamieszczony był konsultowany projekt 

Strategii. 

Podczas trwania konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Skierniewice na lata 2021-2030 zostały złożone, w formie elektronicznej, trzy formularze. 

Natomiast w telekonferencji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2020 r., nie zgłoszono 



uwag. Złożone w formularzach uwagi dotyczyły inwestycji bądź były uwagami formalnymi i 

edytorskimi. Formularze są dostępne do wglądu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu 

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.  

Decyzją Prezydenta Miasta Skierniewice w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju 

Miasta Skierniewice na lata 2021-2030” wszystkie uwagi zostaną uwzględnione.   
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