
  



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI  
STRATEGII ROZWOJU GMINY REGNÓW NA LATA 2023-2030 

 

 Strona | 2 

 

Spis treści 

1 Wprowadzenie ......................................................................................................................................... 3 

2 Metodologia .............................................................................................................................................. 4 

3 Wyniki ewaluacji ex-ante ..................................................................................................................... 4 

 



 
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY REGNÓW NA LATA 2023-2030 

 

 

 Strona | 3 

 

1 Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie zawiera raport z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante projektu Strategii 

rozwoju gminy Regnów na lata 2023-2030 (dalej SRG Regnów). SRG Regnów jest najważniejszym 

dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe 

oraz potencjał gminy, określającym kluczowe obszary, cele i kierunki działań polityki rozwoju gminy 

Regnów w perspektywie obecnej dekady. Strategia gminy wyznacza ramy dla innych dokumentów 

strategicznych, planów i programów na szczeblu lokalnym, jest także ważnym instrumentem 

koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych.  

Ewaluacja ex-ante projektu dokumentu jest jednym z ostatnich etapów przygotowania Strategii, 

przed przyjęciem jej ostatecznej wersji, który dotychczas obejmował:  

• etap zbierania i analizy danych, wywiady z pracownikami Urzędu Gminy Regnów, a także badania 

ankietowe mieszkańców gminy Regnów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy w dniach 01.07 – 31.07.2022 r.  

• przygotowanie projektu Strategii – od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r.  

• etap konsultacji społecznych realizowany od 25.11.2022 r. do 30.12.2022 r.; obejmujący konsultacje z 

sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

mieszkańcami gminy oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – dyrektorem 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

• spotkania konsultacyjne z pracownikami UG Regnów i mieszkańcami w dniu 16.12.2022r.  

Proces ten ma wykazać, czy dokument charakteryzuje się odpowiednią spójnością wewnętrzną pod 

względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na wyższym poziomie. Z kolei 

w ramach wdrażania i monitorowania realizacji gotowej SRG Regnów przyjmuje się schemat ewaluacyjny 

obejmujący:  

• raporty średniookresowe (mid-term) – realizowane corocznie w ramach Raportu o stanie gminy,  

• raport retrospektywny (ex-post).  

Zakładany zakres średniookresowych raportów ewaluacyjnych obejmować ma: 

• część operacyjno-analityczną – odnoszącą się do wartości i dynamiki zmian wartości przyjętych 

wskaźników monitoringu w ramach Strategii,  

• część strategiczną – odnoszącą się do aktualności zapisów SRG Regnów w warstwie normatywnej, tj.: 

celów strategicznych, kierunków działań.  

Natomiast w ewaluacji ex-post zaplanowano ocenę realizacji Strategii pod kątem osiągnięcia założonych 

celów, trafności przyjętych celów i działań w kontekście zidentyfikowanych na etapie przygotowania 

Strategii problemów, potrzeb i wyzwań rozwojowych gminy Regnów, efektywności podjętych działań, 

stopnia rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz uzyskanych efektów społeczno-ekonomicznych 

realizacji Strategii – zarówno zaplanowanych jak i pobocznych, nie planowanych w momencie rozpoczęcia 

wdrażania Strategii. 
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2 Metodologia 

Przedmiotem niniejszego badania ewaluacyjnego ex-ante jest ocena projektu SRG Regnów pod 

kątem:  

• kompletności, poprawności oraz adekwatności sporządzonej diagnozy gminy Regnów do sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy i otoczenia, w którym ona funkcjonuje, wraz z określeniem 

najważniejszych silnych i słabych stron Gminy, problemów, szans w otoczeniu i wyzwań rozwojowych;  

• poprawności przyjętych celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań do zidentyfikowanych 

potrzeb rozwojowych gminy;  

• zgodności przyjętych celów, kierunków działań z założeniami, celami i oczekiwaniami rozwojowymi 

wynikającymi z dokumentów wyższego rzędu.  

Głównym celem ewaluacji było dokonanie kompleksowej oceny ex-ante projektu Strategii oraz 

sformułowanie wniosków i możliwych do wykorzystania rekomendacji dotyczących pożądanych zmian 

projektu dokumentu, które przyczynią się do podniesienia jego jakości. Projekt SRG Regnów został 

poddany ewaluacji przez pracowników Urzędu Gminy Regnów.  

3 Wyniki ewaluacji ex-ante 

Podczas przeprowadzonej ewaluacji dokumentu nie zgłoszono uwag co do treści SRG Regnów. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy ex-ante SRG Regnów są następujące:  

1) Diagnoza sytuacji w gminie Regnów obejmuje wszystkie istotne obszary funkcjonowania Gminy, na 

które władze Gminy mają realny wpływ: zawiera ogólną charakterystykę gminy, ocenę zasobów i 

infrastruktury; w diagnozie w szczególności ujęto wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych 

mieszkańców, a także przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie 

gminy, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości diagnozy i bardzo dobrze odpowiada na 

konieczność włączania społeczności lokalnej w budowę i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju;  

2) Wnioski z diagnozy strategicznej, mające charakter analizy SWOT i PESTEL, a także jakościowej 

analizy problemów oraz trendów rozwojowych, ujmują najważniejsze kwestie funkcjonowania oraz 

najbardziej istotne problemy, szanse rozwojowe gminy;  

3) Cele i kierunki działania odpowiadają na zidentyfikowane na etapie diagnozy oraz warsztatów 

strategicznych potrzeby rozwojowe gminy 

4) Zasoby osobowe, techniczne, finansowe planowane do zaangażowania w celu wdrożenia Strategii 

ocenić należy za wystarczające do realizacji poszczególnych działań i uzyskania planowanych 

efektów – do wszystkich celów i działań przypisano osoby i jednostki organizacyjne odpowiedzialne 

za ich realizację, na obecnym etapie wdrażania działań właściwie zaplanowano źródła ich 

finansowania;  

5) Dla wszystkich działań strategicznych zaplanowano spodziewane efekty realizacji oraz wskaźniki 

ich monitorowania, co umożliwi właściwą ocenę stopnia wdrażania Strategii;  

6) Strategia została poddana analizie zgodności z dokumentami wyższego rzędu na szczeblu krajowym 

(m.in. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030) oraz regionalnym, w tym w szczególności ze 

Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż analiza ex-ante SRG Regnów wskazuje na 

kompletność dokumentu, trafność części diagnostycznej i analizy strategicznej, adekwatność 

planowanych celów i działań do zidentyfikowanych potrzeb Gminy. 


