Raport z konsultacji społecznych

Informuję, iż zgodnie z art. 6. pkt 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 i 1378) przeprowadzono konsultacje społeczne
Projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.
W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał min. 35 dni i został
ogłoszony na stronie:
https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/Projekt_Strategii_Rozwoju_Gminy_Strzelce_Opolskie.html
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich odniósł się do uwag zaproponowanych w procesie trwania
konsultacji społecznych i wprowadził stosowne poprawki dotyczące poszczególnych uwag oraz
rekomendacji.
W załączniku 1. znajduje się zbiorczy formularz uwag i odpowiedzi do przygotowanego Projektu
Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.
Serdecznie dziękuję Państwu za udział w konsultacjach społecznych projektu strategii.

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

Załącznik 1.
Zbiorczy formularz uwag oraz odpowiedzi do uwag Projektu Strategii Rozwoju
Gminy Strzelce Opolskie 2021+.
Lp.

Zgłaszający

Lokalizacja
uwagi
str. 22

1

Nadleśnictwo
Strzelce
Opolskie

Str.59

str. 11

str.27-28

str. 27

str. 29

2

ZHP

Treść uwagi
Zmiana na:
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy
Stobrawsko-Turawskie
Uzupełnienie o:
Prowadzenie trwale zrównoważonej,
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w oparciu
o dokumenty planistyczne
„Gmina Strzelce Opolskie wchodzi w skład
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,
który obejmuje [...]”
Do mocnych stron warto również zaliczyć
wielość ciekawych obiektów przyrodniczych
i historycznych.
Słabą stroną jest mała aktywność społeczna
młodzieży (szczególnie w wieku szkoły
średniej) oraz małe aktywizowanie tych
osób, szczególnie na tle realizacji marzeń
oraz podążania za swoimi pasjami i
zainteresowaniami.
[…] gmina zyska możliwość pozyskiwania
środków zewnętrznych, krajowych oraz
zagranicznych.

Rozdział 6.
Cele
Wniosek, aby cel „Gmina otwarta na
strategiczne mieszkańca” był punktem nr 1.
nr 1 i 2
Poprawić na:
Str. 33, 35,
„Kierunki działań w zakresie celu
38, 41
operacyjnego”
Nie do końca wiadomo co przez to
str. 33
stwierdzenie rozumieć i mam wrażenie,
że chodziło tu o słowo „przyszłościowych”.
Odnosi się wrażenie, że punkty 4.1.5. oraz
str. 41
4.1.6. mówią o tym samym.
Koncepcja rozwoju funkcjonalno–
str. 44
przestrzennego gminy służy zobrazowaniu
jej funkcjonowania i rozwoju [...]
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
stworzony został w oparciu o elementy
str. 44
stanowiące aspekty struktury gminy, takie
jak: [..]
Zagadnienia, które mogły zostać
str. 51
przedstawione [...]

Odpowiedź
Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

3

Mieszkaniec

str.50

str.15
str. 27

4.

Mieszkaniec

str. 28
str. 33

5.

Mieszkaniec

str.36

W części dotyczącej najważniejszych
elementów infrastruktury transportowej
wprowadzić punkt przywrócenia ruchu
osobowo-towarowego na linii kolejowej 175
Strzelec Opolskich - Fosowskie oraz
odbudowę linii 175 Strzelce Opolskie Kędzierzyn Kłodnica. Myślę, że przy
współpracy Samorządu, Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Opolskiego oraz
Polskich Linii Kolejowych jest to możliwe do
realizacji, zyskałby przez to cały region,
pobudziło by to dalszy rozwój gospodarczy,
Strefy Ekonomiczne Ujazd i Rozmierka
zyskałyby połączenie kolejowe, dodatkowo
mieszkańcy pobliskich wsi możliwość
dojazdu do pracy Strzelcach Opolskich i
Strefach ekonomicznych. Zyskałby cały układ
komunikacyjny naszej Gminy, bardzo ważne
- transport kolejowy jest ekologiczny.
Reasumując to tylko część pozytywnych
czynników wynikających z mojej propozycji.
Mamy w gminie 13 przedszkoli
Wysoki poziom nauczania, potwierdzony
wynikami w egzaminach zewnętrznych
wśród uczniów w szkół
Sugeruje wprowadzenie do Strategii
Młodzieżowej Rady Gminy, Rady Seniorów –
prężnie działają a możemy wzmocnić ich
aktywność i samodzielność wskazując
budżet na wydatki
Rozważyć zapisanie w szansach obcokrajowców (w kontekście brak ludzi do pracy)
W oświacie zostawić modernizację
infrastruktury, nie wpisywać inwestycji.
Propozycje do dodania w zakresie
bezpieczeństwa:
- modernizacja skrzyżowań drogowych
poprzez wprowadzanie ruchu okrężnego na
drogach gminnych. Dużo mniejsza
kolizyjność, większe bezpieczeństwo
pieszych i kierowców,
- aktywne oświetlenia przejść dla pieszych,
- pobudzenie aktywności społecznej poprzez
wprowadzanie konkursów na ten temat na
wszystkich poziomach szkół oraz przedszkoli
dla młodzieży i dzieci oraz seniorów pod
patronatem Komendanta Policji z
atrakcyjnymi jak na dzisiejsze czasy
nagrodami.
- zwiększenie aktywności patroli policji
ruchu drogowego oraz dzielnicowych.

Uwaga częściowo
uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 2.1.1. oraz
4.2.4.

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 1.4.3.
Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona
Uwagi zawierają się
w kierunkach działań
wyznaczonych
w zakresie celu
operacyjnego 4.1. –
Gmina o wysokiej
jakości infrastruktury
technicznej, oraz
w kierunkach działań
wyznaczonych
w zakresie celu
operacyjnego 1.3. –
Gmina o wysokiej
jakości
bezpieczeństwa
publicznego.

6.

7.

Policja musi być widoczna i służyć pomocą
obywatelską.
- drogi jednokierunkowe, dzięki czemu
zwiększa się ilość miejsc parkingowych.
- komunikacja miejska skomunikowana z
centrum przesiadkowym. „Centrum
przesiadkowe” jako duży parking na
obrzeżach miasta.
Na stronie 36, proponuję kierunki
działań określić jako:
-Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz rodzinom w kryzysie,
- Wspieranie i umocnienie warunków
str.36
Uwaga uwzględniona
sprzyjających prawidłowemu
funkcjonowaniu rodziny,
-Rozwinięcie systemów wsparcia oraz
poradnictwa dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami.
Działanie: „Rozszerzenie współpracy
międzyinstytucjonalnej w zakresie działań
profilaktycznych oraz aktywizujących
str. 36
Uwaga uwzględniona
społeczność lokalną” powinno być w celu
pn. Gmina w zgodzie z aktywnością
obywatelską.
Powinno być słowo „pomocy” zamiast
Mieszkaniec
str. 36
„polityki”.
Uwaga uwzględniona
Zwiększenie jakości usług w zakresie polityki
str. 37
społecznej” wyraz „polityki” należy zastąpić
wyrazem „pomocy”.
Uwaga częściowo
Zapisać w efektach:
uwzględniona.
- polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
Spadek liczby osób
- ograniczenie patologii społecznych
str. 37
zagrożonych
występujących w rodzinie
wykluczeniem
Usunąć punkt: spadek liczby osób
społecznym jest tutaj
zagrożonych wykluczeniem społecznym
istotnym rezultatem.
Dostrzegłem (ale dotyczy to też innych
miejsc), że sposób wdrażania jest opisany
Uwaga
str. 73
jako coś co powinno być. Myślę, że należy
nieuwzględniona
napisać konkretnie, że jest to w strategii
gminy Strzelce Opolskie.
Modernizacja infrastruktury oświatowej.
Realizacja projektu „Wzrost produkcji
str.33.
energii ze źródeł odnawialnych oraz
Uwagi uwzględnione
Modernipoprawa efektywności energetycznej
w zakresie kierunków
zacja infraw budynkach szkolnych w gminie Strzelce
działań: 2.2.2., 2.2.3.,
Mieszkaniec struktury
Opolskie”. Budowa zespołu żłobkowo3.4.2, 3.4.4.
oświatowej.
przedszkolnego na ul. Świerzego w
Strzelcach Opolskich.
str.36 –
Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego Uwaga uwzględniona
Rozwijanie wraz z jego bieżącą modernizacją. Budowa
w zakresie celu 1.3.3.

systemu
monitoringu
miejskiego
wraz z jego
bieżącą modernizacją.
str.37 –
Wspieranie
lokalnych
organizacji
pozarządowych i
wolontariatu oraz
promocja
dobrych
praktyk
działalności
społecznej.
str.37 –
Zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarnego
w miejscach
publicznych
na terenie
gminy.
str.38 –
Monitoring
warunków
wodnych
oraz prowadzenie
działań
ukierunkowanych
na ich
stabilizację.
str.41 –
Rozbudowa
oraz modernizacja infrastruktury
technicznej
na terenie
gminy.
str. 42 –
Zwiększanie
znaczenia
sieci kolejo-

monitoringu obiektów użyteczności
publicznej w sołectwach wiejskich, m.in.
place zabaw oraz budynki OSP.

Wspieranie lokalnych organizacji
pozarządowych i wolontariatu oraz
promocja dobrych praktyk działalności
społecznej. Zainicjowanie działania grupy
nieformalnej: Forum Sołtysów Gminy
Strzelce Opolskie „Wspólnota”.

Uwaga
nieuwzględniona
jako zbytnie
uszczegółowienie
kierunku działań 1.4.4.

Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w
miejscach publicznych na terenie gminy.
Uwaga
Wprowadzenie systemu szybkiego
nieuwzględniona
powiadomienia alarmowego dla osób
jako zbytnie
samotnych/poważnie chorych, tzw. „Opasek
uszczegółowienie
życia” (z bezpośrednim/jeden przycisk kierunku działań 1.5.2.
połączeniem telefonicznym, w tym także
GSM do punktu alarmowego).

Monitoring warunków wodnych oraz
prowadzenie działań ukierunkowanych na
ich stabilizację. Promocja „małej retencji”,
czyli gromadzenia wody, terenów zielonych
w mieście, niekoszenia wybranych
trawników, zielonych dachów,
niezabetonowanych parkingów.

Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 3.2.4.

Rozbudowa oraz modernizacja
infrastruktury technicznej na terenie gminy. Uwaga uwzględniona
Kontynuowanie budowy sieci kanalizacji
w zakresie kluczowych
sanitarnej oraz modernizacja sieci
inwestycji.
wodociągowej na terenach wiejskich.
Zwiększanie znaczenia sieci kolejowej oraz
terenów w okolicy dworca kolejowego w
Strzelcach Opolskich, Szymiszowie i Błotnicy
Strzeleckiej.

Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 4.2.4.

8.

wej oraz
terenów
w okolicy
dworca
kolejowego
w Strzelcach
Opolskich.
Cele
strategiczne Przestawienie celów - mieszkaniec pierwszy,
1. (str. 33), a gospodarka drugi
Mieszkaniec i 2. (str. 36)
Do inwestycji kluczowych - modernizacja
str. 54
stadionu miejskiego i obiektu socjalnoadministracyjnego
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
str. 54
oraz boiska zakrytego do inwestycji
kluczowych lub do celu sport i rekreacja
Do kluczowych inwestycji – remonty i
str. 54
modernizacja obiektów oświatowych,
pod kątem potrzeb.

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona
w kierunku 1.1.2.
Uwaga uwzględniona
w kierunku 2.2.2.

Uwaga uwzględniona
w kierunku działań
1.1.6., 1.2.3., 1.4.2,
9. Mieszkaniec
1.5.3.
W ramach celu
operacyjnego
4.5. Gmina o wysokim
potencjalne dziedzicdokument Wsparcie i postawienie na turystykę, więcej
twa kulturowego,
strategii promocji turystycznej
wyznaczone zostały
działania związane
z turystyką:
4.5.3., 4.5.4., 4.5.5.
Europejski zielony ład jako zagrożenie dla
Uwaga
10. Mieszkaniec
str. 28
rolników
nieuwzględniona
Uwaga uwzględniona
w zagrożeniu
Polski Ład jako zagrożenie. Zarówno dla
11. Mieszkaniec
str. 28
„Niestabilne przepisy
przedsiębiorców, jak i dla finansów gminy
związane z finansami
samorządowymi”
Pobudzenie aktywności młodych, np.
Uwaga uwzględniona
12. Mieszkaniec
str. 34
utworzenie młodzieżowego budżetu
w zakresie kierunku
obywatelskiego
działań 1.4.3.
Aktualizacja planów przestrzennych jako
Uwaga uwzględniona
szansa na rozwój budownictwa
w zmienionym
13. Mieszkaniec
str. 42
mieszkaniowego - odpowiednio szybkie
zakresie kierunku
reagowanie na postulaty mieszkańców.
działań 4.3.1.
Rekultywacja terenów pokopalnianych,
Uwaga uwzględniona
odpowiednio do zapisów Studium
14. Mieszkaniec
str. 42
w zakresie kierunku
Uwarunkowań i Zagospodarowania
działań 4.3.2.
Przestrzennego
dokument
Więcej uwagi problemom ludzi starszych
strategii

15. Mieszkaniec

str. 42

Poszerzyć rekultywację także na tereny
poprodukcyjne

Inwestycje dla ludzi starszych, np.
dokument
kontynuacja tworzenia mieszkań
strategii
chronionych
Cel 4.1.4. Miejsca postojowe – w tym
str. 41
ze stacjami dla ładowania pojazdów
elektrycznych
17. Mieszkaniec
dokument Napisać więcej na temat migracji, z czego
strategii wynika, odniesienie do celów
dokument Więcej na temat kanalizacji wiosek, może
18. Mieszkaniec
strategii jako słaba strona
może warto dodać 2 szkoły
ponadpodstawowe: Liceum
Ogólnokształcące i Centrum Kształcenia
str. 15
Zawodowego i Ustawicznego, które też mają
siedzibę na terenie gminy Strzelce oraz
odpowiadają za kształcenie kapitału
ludzkiego w gminie?
str. 18
Opolszczyzna wielką literą
str. 21
Szpital Powiatowy im. prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
16. Mieszkaniec

Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 4.3.2.
Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 4.4.1
Uwaga uwzględniona
w zakresie kierunku
działań 4.1.4.
Uwaga częściowo
uwzględniona na s. 11
Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona

Filia Szymiszów
Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
przedstawiona została
dokument pominięto jako zabytek i jako usługi
jako zabytek na str.16.
strategii społeczne, senioralne DPS Strzelce Opolskie Uwaga uwzględniona
i DPS filię Szymiszów
w zakresie usług
społecznych na str.19
Starostwo
Uwaga częściowo
Powiatowe
uwzględniona.
19.
w Strzelcach
Pominięto również Szpital Powiatowy IM.
Szpital Powiatowy im.
Opolskich
PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO w Strzelcach
prałata J.Glowatzkiego
Opolskich, który uważam jest mocną stroną
wspomniany jest na
Gminy Strzelce Opolskie oraz pominięto
str. 20.
jednostki organizacyjne Powiatu
Powiatowy Urząd
Strzeleckiego, które siedziby mają w m.
Pracy wspomniany jest
Strzelce Opolskie jak Powiatowy Urząd,
na str. 35 w zakresie
dokument który ma liczne sukcesy w aktywizacji osób kierunku działań 2.2.5.
strategii bezrobotnych Gminy Strzelce Opolskie.
W mocnych stronach
Również Poradnia Psychologicznogminy uwzględniono
Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum
„Wysokie wsparcie dla
Pomocy uważam powinny się znaleźć w
osób z niepełnosprawstrategii jako podmioty oferujące usługi
nościami oraz dla osób
społeczne jako mocne strony Gminy Strzelce
zagrożonych
Opolskie.
wykluczeniem
społecznym poprzez
działające jednostki
wsparcia”.

W związku z zaproszeniem sąsiadujących gmin do procesu konsultacji społecznych Projektu Strategii
Gminy Strzelce Opolskie 2021+, zaznacza się, iż nie wniosły one do niego żadnych uwag.
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich informuje, że Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz nie jest sprzeczna
ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030 w aspekcie ustaleń i rekomendacji
dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze gminy, zachowując tym samym
spójność planowania rozwoju przestrzennego gminy z poziomem wojewódzkim. Otrzymane uwagi
dotyczyły głównie zakresu spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
z dokumentami wyższego rzędu, modyfikacji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz
weryfikacji zapisów w części diagnostycznej dot. uwarunkowań demograficznych.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2372 z późn. zm.), pozytywnie zaopiniował odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce
Opolskie 2021+.
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie wniósł uwag i opinii do projektu
Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.
Na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, projekt Strategii
Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+ wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w zakresie zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2372 z późn. zm.) oraz dodatkowymi wytycznymi określonymi przez RDOŚ
w Opolu.
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich odniósł się do ww. uwag oraz uwzględnił je w Strategii Rozwoju
Gminy Strzelce Opolskie 2021+.

