
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030 

 

Przedmiot konsultacji: 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 

r., poz. 559) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485)  

w związku z §2 i 4 uchwały nr IX/50/11 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biłgoraj (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2011 r. poz 118 poz 2080) w związku z pkt 6.2 załącznika nr 1 uchwały nr XXXII/2014/21 Rady Gminy 

Biłgoraj z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Biłgoraj, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lub z 2021 r poz. 1415)  

Termin konsultacji: 

03.08.2022 – 12.09.2022. – konsultacje w formie ankiet 

14.09.2022 – konsultacje w formie bezpośredniego spotkania i debaty 

Forma i tryb konsultacji:  

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2022 – 2030 poddany został do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie na stronach internetowych: www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl i 

www.gminabilgoraj.pl oraz wyłożenie w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj w okresie od 3 sierpnia 2022 

r. do 14 września 2022 r. 

Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii i złożeniu uwag. Konsultacje obejmowały obszar Gminy 

Biłgoraj.  

Konsultacje w formie ankiet zbierane były w formie papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie 

formularza dostępnego w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych  

www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl i www.gminabilgoraj.pl  

Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem. 

L.p. Data 
wpływu 

Imię i 
nazwisko 

Strona 
dokumentu 
do którego 
odnosi się 

uwaga 

Treść uwagi Ustosunkowanie 
się do uwagi z 
uzasadnieniem 

1. 14.09.2022 Jan Małysza – 
Członek 
Zarządu 
Powiatu 
Biłgorajskiego 

 Uwzględnienie w 
dokumencie działania 
pn. Budowa zbiornika 
retencyjnego w 
Brodziakach. 

Uwagę 
uwzględniono 
dodając jako 
planowaną 
inwestycję w 
zakresie 
infrastruktury 



2. 14.09.2022 Jan Małysza – 
Członek 
Zarządu 
Powiatu 
Biłgorajskiego 

 Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 858 
Zarzecze - Biłgoraj - 
Zwierzyniec– 
Szczebrzeszyn 
 

Uwagę 
uwzględniono 
dodając zapis w 
rozdziale „Cel 
strategiczny 3: 
Podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców oraz 
poprawa jakości 
kapitału ludzkiego, 
pkt. I Rozwój 
infrastruktury na 
terenie gminy. 

3. 14.09.2022 Jan Małysza – 
Członek 
Zarządu 
Powiatu 
Biłgorajskiego 

 Uwzględnienie w 
dokumencie działania 
pn. Budowa 
obwodnicy zachodniej 
miasta Biłgoraj w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 
835 Lublin - Wysokie - 
Biłgoraj - Sieniawa - 
Przeworsk - Kańczuga -
Dynów- Grabownica 

Uwagę 
uwzględniono 
dodając zapis w 
rozdziale „Cel 
strategiczny 3: 
Podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców oraz 
poprawa jakości 
kapitału ludzkiego, 
pkt. I Rozwój 
infrastruktury na 
terenie gminy. 

4. 14.09.2022 Jan Małysza – 
Członek 
Zarządu 
Powiatu 
Biłgorajskiego 

 Budowa infrastruktury 
rowerowej na trasie 
Sól – Biszcza Żary 

Uwaga nie została 
uwzględniona ze 
względu na brak 
powiązania z 
celami 
strategicznymi 
gminy. 

5. 09.09.2022 Jan Majewski 
– 
Przewodnicząc
y Rady Gminy 
Biłgoraj 

105-125 Proponuję wyodrębnić 
zadania, za które 
odpowiedzialne są 
inne jednostki 
pozostawiając w 
tabelach jedynie te 
działania, których 
podmiotem 
odpowiedzialnym jest  
Gmina Biłgoraj ani 
jednostki jej podległe. 
Zadania te z punktu 
widzenia gminy 
zdecydowanie wpłyną 
na jej rozwój i muszą 
znaleźć swoje miejsce 
w treści dokumentu 

Uwagę 
uwzględniono 
wyodrębniając z 
tabel planowanych 
inwestycji zadania 
za które 
odpowiedzialne są 
inne jednostki niż 
Gmina Biłgoraj i 
jednostki jej 
podległe. 



ale powinny stanowić 
odrębną listę. 
 

6. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
mieszkańców Majdanu 
Gromadzkiego: 
remont starego 
budynku, 
dostosowanie go do 
całodobowego użytku; 
- zapewnienie zaplecza 
sanitarnego, wc, 
ogrzewania, kącika 
kuchennego; 
- dostosowanie wejść 
dla osób starszych  
i niepełnosprawnych; 
- wyposażenie w 
media, internet, 
komputery 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

7. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Dyrektorkę Szkoły 
Podstawowej w 
Dąbrowicy: 
- dobudowanie i 
wyposażenie trzech 
pomieszczeń 
przeznaczonych na  
ekspozycje muzealną i 
warsztaty; 
- wymiana parkietu na 
sali gimnastycznej, 
modernizacja zaplecza 
sportowego; 
- wykonanie elewacji 
budynku szkoły 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

8. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Sołtyskę Hedwiżyna i 
Radę Sołecką: 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 



- modernizacja miejsca 
spotkań plenerowych; 
- wymiana podłoża 

Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

9. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Sołtyskę Hedwiżyna i 
Radę Sołecką: 
- rozbudowa garażu na 
samochód strażacki; 
- remont wewnątrz 
budynku; 
- termomodernizacja, 
wymiana dachu, 
docieplenie stopu; 
- zagospodarowanie 
placu wokół budynku 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

10. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Sołtyskę Hedwiżyna i 
Radę Sołecką: 
- dzień miejscowości 
Hedwiżyn; 
- dzień seniora; 
- dzień rodziny; 
- zajęcia sportowe; 
- warsztaty 
 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

11. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Sołectwo Okrągłe: 
- odnowienie 
istniejącego kortu 
tenisowego wraz z 
odbudowa 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 



wiaty/sceny oraz 
montaż koszy na 
śmieci i ławek; 
- wykonanie 
oświetlenia i 
monitoringu ww. 
terenu; 
- przywrócenie funkcji 
boisku do gry w piłkę 
plażową; 
- wykonanie placu 
zabaw oraz strefy dla 
dorosłych; 
- renowacja 
istniejącego oczka 
wodnego (byłego 
zbiornika p.poż); 
- odnowienie 
nawierzchni drogi 
gminnej tzw. wygonu 
przy Kresovi; 
Udrożnienie w ramach 
odnowy rowów 
odpływowych z pól od 
wysypiska do rzeki;  

Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

12. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
mieszkańca Korczowa: 
- przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej; 
- wykonanie 
nawierzchni boiska; 
- modernizacja 
oświetlenia; 
- modernizacja 
ogrodzenia wraz  
z piłkochwytami; 
- zakup i montaż 
sprzętu sportowego 
trwale mocowanego 
do podłoża 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

13. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Dyrektor Szkoły 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 



Podstawowej w 
Korczowie: 
- poprawa nawierzchni 
placu przy szkole w 
tym placu zabaw; 
- utworzenie miejsc 
parkingowych dla 
rowerów; 
- montaż ławek, 
gazonów i pergoli 
kwiatowych, koszy na 
śmieci itp.; 
- montaż lamp 
oświetleniowych i 
wymiana monitoringu 

konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

14. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez 
Zarząd Wspólnoty 
Wiejkiej: 
- oczyszczenie terenu 
na głębokości min. 50 
cm; 
- wymiana i 
rozbudowa urządzeń 
na placu zabaw; 
- wymiana podłoża na 
boisku go pili 
plażowej; 
- odbudowa 
ogrodzenia; 
- instalacja tablic 
informacyjnych z 
walorami 
przyrodniczymi; 
- montaż monitoringu 
oraz oświetlenia  

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 
strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

15. 14.09.2022 Gmina Biłgoraj  Dodanie zapisu 
będącego uwagą 
zgłoszoną do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez LKS 
Orion Dereźnia Solska: 
- naprawa nawierzchni 
płyty głównej boiska; 
- zakup nowych 
bramek; 

Konsultacje 
społeczne nad 
projektem Strategii 
Gminy Biłgoraj 
odbywały się 
bezpośrednio po 
konsultacjach nad 
Gminnym 
Programem 
Rewitalizacji. 
Postanowiono o 
uzupełnieniu 



- wymiana 
drewnianych ławek na 
plastikowe krzesełka; 
- wymiana ogrodzenia; 
- wymiana elementów 
drewnianych sceny; 
- oświetlenie ledowe 
stadionu; 
- monitoring 
 
 

strategii 
działaniami 
zgłoszonymi do 
GPR. 

 

 

 


