Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030
odbyły się na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079), zgodnie z uchwałą nr
145/XIX/21 Rady Gminy Rutki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do
opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
a także art. 39-43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowy dokument został poddany konsultacjom z:
•

mieszkańcami Gminy Rutki,

•

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

•

sąsiednimi gminami: Zambrów, Kołaki Kościelne, Wizna, Łomża, Kobylin-Borzymy,
Zawady, Kulesze Kościelne,

•

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu

Gminy Rutki www.gminarutki.pl.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 27 czerwca do 31 lipca 2022 r.
Osoby zainteresowane powstawaniem dokumentów strategicznych oraz planami
rozwojowymi Gminy Rutki mogły zgłaszać swoje uwagi co do projektu oraz propozycje zmian
za pomocą udostępnionego formularza uwag lub podczas otwartych spotkań konsultacyjnych.
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Rutki odbyły się w siedzibie Urzędu
Gminy Rutki w dwóch terminach: 6 lipca oraz 18 lipca. W trakcie spotkań nie złożono żadnych
uwag odnośnie do projektu Strategii.
W tabeli przedstawiono treść otrzymanych uwag oraz zawarto odniesienie się Gminy
Rutki co do ich zasadności wraz z uzasadnieniem.
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Tabela 1 Rejestr zgłoszonych uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030
Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
Uwaga uwzględniona w
zakresie:
- dodanie numeracji stron.
Uwaga nieuwzględniona w
Kierownik

Diagnoza sytuacji

Proponujemy

Grzegorz Bok,

społecznej,

przeniesienie rozdziału 4.

Regionalny Zarząd

gospodarczej i

Sfera przestrzenna na

Gospodarki Wodnej

przestrzennej Gminy

początek dokumentu oraz

w Białymstoku

Rutki, uwaga ogólna

dodanie numeracji stron

Przedstawienie sfery przestrzennej
gminy na początku dokumentu
ułatwi dalszą analizę treści
diagnozy.

zakresie: przeniesienia
rozdziału 4. Sfera
przestrzenna na początek
dokumentu.
Struktura dokumentu jest
zgodna z art 10a ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

Diagnoza sytuacji

Proponujemy uzupełnienie

Opis sfery przestrzennej gminy bez

Uwaga uwzględniona

Kierownik

społecznej,

rozdziału o zobrazowanie

zobrazowania przestrzennego jest

częściowo. Zobrazowano

Grzegorz Bok,

gospodarczej i

przestrzenne terenu gminy

niewystarczający co utrudnia analizę

w formie map następujące

przestrzennej Gminy

w formie map zawierające

treści

zagadnienia: sieć
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Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
Regionalny Zarząd

Rutki, rozdział 4

elementy: struktury

hydrograficzną, sieć

Gospodarki Wodnej

Sfera przestrzenna

użytkowania powierzchni

komunikacyjną,

terenu, sieci

przyrodnicze obszary

hydrograficznej,

chronione. Natomiast

komunikacyjnej,

struktura użytkowania

przyrodniczych obszarów

powierzchni terenu została

chronionych

przedstawiona w formie

w Białymstoku

opisowej ze względu na
brak aktualnej mapy.
Uwaga uwzględniona w

Proponujemy uzupełnienie

Kierownik
Grzegorz Bok,
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

Diagnoza sytuacji
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej Gminy
Rutki, rozdział 4
Sfera przestrzenna

rozdziału o: wyniki oceny

Brak ww. danych uniemożliwia

jakości wód

właściwą ocenę stanu wód i

powierzchniowych i

identyfikację presji wynikającej z

podziemnych, dane

gospodarki wodno-ściekowej.

dotyczące ilości

Analiza SWOT (tabela 38) zawiera

wytwarzanych ścieków,

zbyt ogólnikowe sformułowania w

strukturze i zmianach w

tym zakresie

sposobie oczyszczalnia,

zakresie uzupełnienie
rozdziału 4. Sfera
przestrzenna o:
- wyniki oceny jakości
wód podziemnych,
- ilość wytwarzanych
ścieków.
Dla pozostałych uwag brak
rzetelnych danych.
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Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
ilości stosowanych
nawozów
Uwaga nieuwzględniona.

Diagnoza sytuacji
Kierownik
Grzegorz Bok,
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

W dokumencie zostały

społecznej,

wskazane miejscowości

gospodarczej i
przestrzennej Gminy

Mapę należy uzupełnić o

W aktualnej formie mapa jest

Rutki, Mapa 3

nazwy sołectw

nieczytelna

Podział

Grzegorz Bok,
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

Gmina podzielona jest
jedynie geodezyjnie, nie
ma natomiast

administracyjny

wyznaczonych obrębów

Gminy Rutki, str. 59

Kierownik

sołeckie z uwagi na to, iż

sołectw.
W strategii brakuje

Brak uwzględnienia ww. zagadnień,

uwzględnienia zagadnień

a w konsekwencji zdefiniowania

Strategia Rozwoju

dotyczących ochrony i

działań w postaci celów

Gminy Rutki na lata

kształtowania zasobów

operacyjnych dotyczących:

2021-2030, uwaga

wodnych, adaptacji do

- ochrony jakości zasobów wodnych,

ogólna do Strategii

zmian klimatu oraz

- kształtowanie stosunków wodnych

ochrony przed powodzią,

w zlewniach,

które zawierają dokumenty - adaptacja do zmian klimatu,
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Uwaga uwzględniona.
Stosowne zapisy zostały
dodane.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

uwagę
strategiczne z zakresu

- poprawy warunków

gospodarki wodnej, tj.

hydromorfologicznych rzek

- Plan gospodarowania

Nie zapewnia właściwych

wodami na obszarze

kierunków planowanej działalności

dorzecza Wisły,

gminy.

- Plan Zarządzania

Przykładowo:

Ryzykiem Powodziowym,

1. Na podstawie „Planu

Plan Przeciwdziałania

przeciwdziałania skutkom

Suszy.

suszy” (PPSS, wrzesień

W ww. dokumentach

2021), z mapy łącznego

(które należałoby

zagrożenia suszą 1987 -2018

wymienić w rozdz. 1 na

wynika, że na całym terenie

str.4) określono cele i

gminy Rutki występuje klasa

kierunki działań, które

silnego zagrożenia suszą. W

powinny być realizowane

granicach gminy w

przez różne jednostki,

dokumencie przewidziano

także na poziomie gmin.

wdrożenie szeregu działań
takich jak:
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Odniesienie się do uwagi

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

uwagę
- Zwiększenie ilości i czasu
retencji wód na gruntach
rolnych,
- Retencja i zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych
na terenach zurbanizowanych,
- Realizacja przedsięwzięć
zmierzających do zwiększenia
lub odtwarzania naturalnej
retencji.
2. Z Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisły,
(https://stoppowodzi.pl,
zakończenie prac nad
dokumentem zaplanowano
do końca 2022 r.) wynika, że
w granicach gminy Rutki w
dokumencie przewidziano do
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Odniesienie się do uwagi

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

uwagę
realizacji następujące
działania:
- Analiza skuteczności systemu
zarządzania ryzykiem i
rekomendacja zmian,
- Wdrożenie systemu
monitorowania i gromadzenia
informacji o podtopieniach i ich
skutkach na obszarach
zurbanizowanych i użytków
rolnych.
- Analiza możliwości
zwiększenia retencji na terenach
leśnych, rolniczych i
zurbanizowanych. Proponujemy
uzupełnienie Strategii o ww.
elementy, w szczególności w
zakresie zdefiniowania celów
operacyjnych, oczekiwanych
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Odniesienie się do uwagi

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
rezultatów oraz wskaźników do
osiągnięcia.

W diagnozie (rozdz. 4.3 na str. 65)
stwierdzono, że „… w ostatnich
latach w Gminie Rutki nastąpił
niewielki wzrost ilości osób
korzystających z instalacji
Kierownik
Grzegorz Bok,
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

Strategia Rozwoju

Należy zweryfikować

kanalizacyjnej, wciąż jednak wynosi

Gminy Rutki na lata

zapis w analizie czy do

ok. 1/3 wszystkich mieszkańców

2021-2030, Analiza

mocnej strony można

Gminy. Wskazana ilość osób jest

Uwaga uwzględniona.

SWOT na podstawie

zaliczyć „funkcjonowanie

również dużo mniejsza niż w

Zapis został usunięty.

diagnozy Gminy

sieci wodnej i

powiecie zambrowskim,

Rutki, str. 6

kanalizacyjnej”.

województwie podlaskim oraz
Polsce…”, a w analizie SWOT sfery
przestrzennej (tabela 38 str. 72) do
słabych stron zaliczono: spadek
ilości osób korzystających z sieci
wodociągowej oraz niewielki
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Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
odsetek osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej.
Zgłoszona przez:
- Związek Gmin „Pisa – Narew”,
- Łomżyńskie Forum Samorządowe,

Strategia Rozwoju

- Stowarzyszenie Gmin Górnej

Gminy Rutki na lata

Narwi

2021-2030, str. 11,
Kierownik

13, 23

Grzegorz Bok,

Zapis w dokumencie:

Regionalny Zarząd

„Zagospodarowanie

Gospodarki Wodnej

terenu nad rzeką

w Białymstoku

Narew; w tym

Propozycja projektu „Szlak Wodny
„Zagospodarowanie terenu

Pisa – Narew” opartego o szlaki

nad rzeką Narew, w

turystyczne Polski Wschodniej, do

związku z budową szlaku

nowej edycji PO PW 2020+, zakłada Zapis został zmieniony.

wodnego „Pisa-Narew”

między innymi, jako beneficjenta,
Łomżyńskie Forum Samorządowe,

utworzenie szlaku

którego członkiem jest Gmin Rutki.

wodnego „Pisa –

Planowany zakres projektu, dla

Narew”

Gminy Rutki, obejmuje szeroko
rozumiane zagospodarowanie
turystyczne terenu nad rzeką Narew,
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Uwaga uwzględniona.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
a nie utworzenie szlaku wodnego
Pisa – Narew.
Proponujemy uzupełnić:
Kierownik
Grzegorz Bok,
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

- mapa 1 – nazwy sołectw,
Strategia Rozwoju

nr dróg,

Gminy Rutki na lata

- mapa 2 – nazwy cieków i

2021-2030, uwagi do

granice zlewni,

Map 1-4, str. 17-20

- mapa 3 – nazwy

Poprawa czytelności map

Uwaga uwzględniona.
Mapy zostały uzupełnione.

rezerwatów,
- mapa 4 – nazwy cieków
Analiza SWOT, słabe

Bardziej szczegółowe zapisy w

strony, dodanie: niska
Strategia Rozwoju
Pani Magdalena

Gminy Rutki na lata

Szeligowska

2021-2030, Analiza
SWOT – słabe strony

słabych stronach w analizie SWOT

aktywność społeczna

oraz w celach pozwalają odnosić się

mieszkańców,
niewystarczająca oferta
spędzania czasu wolnego
dla młodzieży;

do strategii jako obowiązującego
dokumentu we wnioskach
aplikacyjnych o finansowanie zadań
gminy w programach krajowych i

niedostosowana do

zagranicznych

aktualnych potrzeb i
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Uwaga uwzględniona.
Proponowane zapisy
zostały dodane.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
wyzwań aktywność
instytucji kultury;
niedopasowana do potrzeb
oferta usług spędzania
czasu wolnego w obszarze
kultury, sportu i rekreacji;
Wyniki kształcenia
odbiegające od średnich w
województwie i kraju;
brak rozwiniętej sieci
Internetu (niski odsetek
gospodarstw domowych z
dostępem do
szerokopasmowego
Internetu)
Strategia Rozwoju
Pani Magdalena

Gminy Rutki na lata

Szeligowska

2021-2030, Cel
operacyjny 1.3

Bardziej szczegółowe zapisy w

Cel operacyjny 1.3:
dodanie EDUKACYJNEJ
Rozwój infrastruktury

słabych stronach w analizie SWOT
oraz w celach pozwalają odnosić się
do strategii jako obowiązującego
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Uwaga uwzględniona.
Stosowne zapisy zostały
dodane.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

uwagę
Rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej i

dokumentu we wnioskach

sportowej i

rekreacyjnej

aplikacyjnych o finansowanie zadań

rekreacyjnej

Dodanie:

gminy w programach krajowych i

1.5: Aktywizacja

zagranicznych

społeczna mieszkańców
Rozwój kompetencji
mieszkańców i
pracowników Urzędu
Gminy
Rozszerzenie oferty
spędzania czasu wolnego
1.6: Wsparcie i
zapewnienie dostępności
dla osób ze szczególnymi
potrzebami
Zapewnienie usług
opiekuńczych osobom z
niepełnosprawnościami
oraz osobom
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Odniesienie się do uwagi

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
wymagającym stałej
opieki
Usuwanie barier
architektonicznych
Stałe podnoszenie
poziomu dostępności
cyfrowej
Rozwój e-usług
Szkolenia dla
pracowników
zatrudnionych przez
Gminę współpracujących z
osobami ze szczególnymi
potrzebami
Rozwój kompetencji
mieszkańców Gminy i
kadry Urzędu Gminy
Pani Magdalena

Strategia Rozwoju

Szeligowska

Gminy Rutki na lata

CEL STRATEGICZNY 2:
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Bardziej szczegółowe zapisy w
słabych stronach w analizie SWOT

Uwaga uwzględniona.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
2021-2030, Cel

2.1: Wzrost znaczenia

oraz w celach pozwalają odnosić się

Stosowne zapisy zostały

strategiczny 2:

ekologii w Gminie

do strategii jako obowiązującego

dodane.

Gospodarka

Dodanie do kierunku

dokumentu we wnioskach

ukierunkowana na

działania:

aplikacyjnych o finansowanie zadań

ochronę środowiska

Poprawa funkcjonowania

gminy w programach krajowych i

CELE

gospodarki wodnej i

zagranicznych

OPERACYJNE

ściekowej w gminie

KIERUNKI

Rozwój zielonych

DZIAŁAŃ

inwestycji

2.1: Wzrost znaczenia Inwestycje w odnawialne
ekologii w Gminie

źródła energii

Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
Modernizacja
systemu ogrzewania
budynków
użyteczności
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Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

uwagę
publicznej oraz
prywatnych

Strategia Rozwoju
Gminy Rutki na lata
2021-2030, Cel
strategiczny 3:
Zrównoważony
rozwój Gminy
Pani Magdalena
Szeligowska

3.1: Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
Budowa nowych dróg
gminnych na terenie
Gminy Rutki
Modernizacja
istniejącej sieci dróg
w Gminie Rutki

Cel strategiczny 3:
Dodanie:
Rozwój i poprawa
funkcjonowania
gospodarki wodno-

Bardziej szczegółowe zapisy w

kanalizacyjnej i ściekowej

słabych stronach w analizie SWOT

na terenie Gminy

oraz w celach pozwalają odnosić się

Cel strategiczny 3:

do strategii jako obowiązującego

dodanie:

dokumentu we wnioskach

3.2: Rozwój dostępności

aplikacyjnych o finansowanie zadań

cyfrowej na terenie Gminy

gminy w programach krajowych i

Zapewnienie możliwości

zagranicznych

podłączenia do
szerokopasmowej sieci
internetowej w całej
Gminie
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Uwaga uwzględniona.
Stosowne zapisy zostały
dodane.

Imię i nazwisko
osoby wnoszącej

Dokument i strona

Proponowana zmiana

uwagę
Zapewnienie dostępności
cyfrowej we wszystkich
miejscowościach
Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w sieć
światłowodową
Zapewnienie mieszkańcom
usług cyfrowych (on-line)
w Urzędzie Gminy Rutki
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Uzasadnienie

Odniesienie się do uwagi

Uwagi uznane za zasadne zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Rutki na
lata 2021-2030.
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