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SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU  

MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2021-2027 

 

 

1. WPROWADZENIE 

Podstawowym celem przedmiotowego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu oraz 

podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-

2027. Podlegający konsultacjom projekt Strategii został przygotowany z uwzględnieniem wniosków 

otwartej dyskusji publicznej. We wstępnym pozyskaniu informacji i sprecyzowaniu kierunków 

rozwoju miasta szczególną rolę odegrały liczne spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 

z udziałem m.in. radnych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych szczebla 

gminnego, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych.  

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii trwał od 29 sierpnia 2019 roku do 4 października 

2019 roku i został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad 

projektem Strategii w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów 

społeczno-gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za 

wdrażanie postanowień dokumentu. W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim tym, 

którzy uczestnicząc w procesie debaty publicznej pokazali, iż rozwój miasta oraz jakości życia 

mieszkańców nie są im obojętne. Szczególne podziękowania należą się osobom, które 

poświęcając swój czas, zarówno zawodowy jak i prywatny, zdecydowały się osobiście przybyć na 

organizowane spotkania oraz włączyć się bezpośrednio w dyskusję nad proponowanymi 

kierunkami rozwoju Miasta Świebodzice. 

Niniejsze sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii 

i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia i modyfikacji dokumentu Strategii. 

2. ORAGANIZACJA I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PODSTAWA PRAWNA: 

Konsultacje społeczne projektu Strategii przeprowadzone zostały na podstawie art. 30 ust.1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz uchwały 

Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

CEL KONSULTACJI: 

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zebranie uwag mieszkańców Miasta 

Świebodzice dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-

2027. 

TERMIN KONSULTACJI: 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 29.08.2019 roku do 4.10.2019 roku. 
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OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 

SPOŁECZNYCH: 

W dniu 26.08.2019 roku Burmistrz Miasta 

Świebodzice Zarządzeniem Nr 283/2019 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu dokumentu „Strategii 

Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-

2027” zarządził przeprowadzenie ww. 

konsultacji w  dniach od 29.08.2019 roku do 

4.10.2019 roku. Zarządzenie opublikowane 

zostało w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Świebodzice www.bip.swiebodzice.pl. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

umieszczone zostało również na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Świebodzice 

www.swiebodzice.pl. 

Schemat 1. Zarządzenie w sprawie 
przystąpienia do konsultacji społecznych. 

Źródło: www.bip.swiebodzice.pl 

Schemat 2. Informacja nt. rozpoczęcia konsultacji społecznych. 

  
Źródło: www.swiebodzice.pl 
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Schemat 3. Informacja nt. cyklu spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych.  

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI: 

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 

26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu 

„Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027”. 

Konsultacje odbywały się za pośrednictwem strony internetowej oraz bezpośrednich spotkań 

z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi itd. Treść projektu Strategii oraz formularz 

zgłaszania opinii i uwag dostępne były od dnia 29.08.2019 r. na stronie internetowej 

www.swiebodzice.pl. W toku konsultacji społecznych istniała możliwość imiennego wyrażenie opinii 

lub złożenia uwag do projektu Strategii.  

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można było składać: 

− pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ulicy Żeromskiego 27 

w poniedziałki, środy i czwartki godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.00 i w piątki 

od 7.30 do 15.00, 

− drogą elektroniczną na adres: grazyna.sikorska@swiebodzice.pl, 

− osobiście podczas spotkań z mieszkańcami. 
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Schemat 4. Formularz zgłaszania opinii i uwag. 

 
Dodatkowo, dla popularyzacji informacji nt. konsultacji społecznych projektu Strategii, jako kolejny 

kanał komunikacji z mieszkańcami, wykorzystane zostały media społecznościowe, w postaci 

publikacji informacji na facebooku. 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI: 

W toku konsultacji społecznych 

zorganizowanych zostało 5 spotkań 

z mieszkańcami zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

1. 2 września (poniedziałek), Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00 
(spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi); 

2. 6 września (piątek), Szkoła 
Podstawowa Integracyjna, 
ul. Ciernie 30, godz. 17:00; 

3. 9 września (poniedziałek), Szkoła 
Podstawowa nr 4, ul. Ofiar 
Oświęcimskich 58, godz. 17:00; 

4. 13 września (piątek), Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00; 

5. 20 września (piątek), Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00. 

 

Schemat 5. Plakat z programem 
konsultacji społecznych. 
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PRZEBIEG KONSULTACJI: 

Poniżej przedstawiony został ogólny przebieg cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami 

i radnymi Rady Miejskiej.   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozpoczął się cykl konsultacji z mieszkańcami               2 września 2019 

W dniu 2 września rozpoczął się cykl konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2027. Konsultacje społeczne to bardzo dobra forma dialogu z mieszkańcami, 

umożliwiająca omówienie kwestii dotyczących kierunków dalszego rozwoju miasta. 

Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach i uczestniczył w nim: 

burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Mariusz Szafraniec, sekretarz 

miasta Sabina Cebula, dr Jerzy Tutaj, organizacje pozarządowe, przewodnicząca Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Pichurska, członkowie tej Rady, prezesi spółek, dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

Uczestnicy zgłosili szereg propozycji dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań, zwiększających 

atrakcyjność miasta oraz ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Frekwencja na spotkaniu wskazała na to, 

że mieszkańcy są zaangażowani w życie miasta i jego dalszy rozwój. 

Dziękujemy w szczególności organizacjom pozarządowym, Gminnej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego za udział w konsultacjach. 

 
Źródło: www.swiebodzice.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozmowy na temat przyszłości miasta               6 września 2019 

W dniu 6 września w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach odbyło się drugie z pięciu spotkań 

z mieszkańcami miasta w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2027. 

Strategia spotkała się z pozytywnym przyjęciem, mieszkańcy chętnie zgłaszali swoje propozycje 

i uwagi. Głównym tematem poruszanym na spotkaniu były dalszy rozwój terenów inwestycyjnych 

w Świebodzicach. W spotkaniu poza mieszkańcami, rolnikami, uczestniczyli także: burmistrz miasta 

Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Mariusz Szafraniec, sekretarz miasta Sabina 

Cebula, dr Jerzy Tutaj, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, kierownicy wydziałów 

Urzędu Miejskiego. Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i poświęcony czas. 

 

Źródło: www.swiebodzice.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Konsultacje społeczne z mieszkańcami      9 i 13 września 2019 

W dniach 9 i 13 września w Szkole Podstawowej nr 4 na Pełcznicy oraz w Miejskim Domu Kultury 

odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2027. 

W spotkaniach uczestniczyli m.in.: burmistrz miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz, radni, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

Świebodziczanie pozytywnie przyjęli projekt Strategii. Główne sugestie zgłaszane przez obecne na 

spotkaniach osoby, dotyczyły m.in. oferty dla rodzin z dziećmi, gamy usług lekarskich, terenów zielonych, 

likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększenia płynności jazdy w centrum miasta. 

Pojawiły się również głosy, dotyczące podjęcia działań, zmierzających do zwiększania świadomości 

mieszkańców w kwestii ekologii, czy udzielania pomocy przedmedycznej. Spotkania prowadził dr Jerzy 

Tutaj, współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Dziękujemy serdecznie 

wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych. 

 

Źródło: www.swiebodzice.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Piąte spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych          20 września 2019 

W dniu 20 września w Miejskim Domu Kultury odbyło się ostatnie z pięciu spotkań z mieszkańcami 

w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 

2021-2027. 

W konsultacjach udział wzięli: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, 

kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektor MZN Paweł Kaczmarek, dr Jerzy Tutaj, 

przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Pichurska, dowódca Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Marek Leśnicki, prezes Towarzystwa Lotniczego 

w Świebodzicach Grzegorz Glegoła, dyrektor Niepublicznego Językowego Klubu Calineczka Paweł 

Olejnik, świebodziccy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy. 

Na wstępie spotkania burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga serdecznie podziękował przybyłym na 

konsultacje uczestnikom za ich udział. Następnie dr Jerzy Tutaj zreferował projekt Strategii i zaprosił do 

rozmów, zgłaszania propozycji oraz sugestii. 

W trakcie spotkania uczestnicy poruszyli wiele bardzo ciekawych kwestii mających związek z naszym 

miastem. Rozmowy dotyczyły m.in.: turystyki, rozwoju Gminnego Lądowiska, na które Gmina posiada 

promesę, projekt budowy i pozwolenie na budowę Lotniska, co jest bardzo dużą szansą na wypromowanie 

miasta w regionie. Ważnym tematem podjętym na konsultacjach był także rozwój szkolnictwa średniego 

w Świebodzicach, które jest drogowskazem do zatrzymania odpływu młodzieży z naszego miasta, a także 

pomysłem na zachęcenie do edukacji w Świebodzicach młodzieży z ościennych miast i gmin. Podczas 

konsultacji obecny na spotkaniu prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Grzegorz Glegoła 

podkreślił, że rozwój Gminnego Lądowiska wpisuje się w każdy cel Strategii Świebodzic, to doskonała 

szansa dla naszego miasta. 
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Głos w spotkaniu zabrała także Jadwiga Pichurska, która zaznaczyła, że rozmowy na temat przyszłości 

Świebodzic i konsultowanie decyzji z mieszkańcami jest bardzo ważne. jednocześnie podziękowała za to, 

że mogła wziąć udział w spotkaniach. 

Na zakończenie konsultacji sekretarz miasta Sabina Cebula serdecznie podziękowała wszystkim osobom 

za zaangażowanie w życie miasta, jego rozwój, podkreślając, że Miasto Świebodzice jest bardzo otwarte 

na dialog z mieszkańcami, jest to dla władz miasta priorytetem.  

 

Źródło: www.swiebodzice.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta z radnymi Rady Miejskiej           23 września 2019 

W dniu 23 września w Ratuszu Miejskim odbyły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Świebodzice na lata 2021-2027. Projekt tego dokumentu był konsultowany z radnymi Rady Miejskiej 

w Świebodzicach. 

W spotkaniu uczestniczyli: zastępca burmistrza miasta Świebodzice Mariusz Szafraniec, przewodniczący 

Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, radni Rady Miejskiej: Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn i Jacek Żygłowicz, 

ponadto dr Jerzy Tutaj, kierownik wydziału Promocji, Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii 

Grażyna Sikorska oraz pracownicy wydziału PS. 

W trakcie spotkania dr Jerzy Tutaj zreferował projekt Strategii, której tworzenie opierało się na sześciu 

celach priorytetowych, aby było to miasto, które spełnia oczekiwania mieszkańców, a jednocześnie jest 

atrakcyjne dla gości i przyjazne dla przedsiębiorców. Są to: wizerunek, promocja, komunikacja 

i współpraca; przedsiębiorczość i cyfryzacja; infrastruktura inwestycji i ochrona środowiska; rewitalizacja 

i mieszkalnictwo; edukacja, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo; kultura, sport, rekreacja i turystyka. 

Prowadzący spotkanie podkreślił, że niezwykle ważny przy tworzeniu Strategii jest głos mieszkańców, 

którzy w Świebodzicach byli bardzo aktywni, chętnie i licznie uczestniczyli w cyklu pięciu spotkań. 

 

Źródło: www.swiebodzice.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Podczas konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027, 

trwających od 29 sierpnia 2019 roku do 4 października 2019 r., poprzez formularz imiennego 

wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, zgłoszone zostały  

55 postulatów w postaci wniosków i uwag. 

W spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami uczestniczyło około 164 osób, w tym: 

1. 2 września (poniedziałek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00 (spotkanie 

z organizacjami pozarządowymi) −48 osób; 

2. 6 września (piątek), Szkoła Podstawowa Integracyjna, ul. Ciernie 30, godz. 17:00 − 38 osób; 

3. 9 września (poniedziałek), Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, godz. 17:00 

− 15 osób; 

4. 13 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00 − 37 osób; 

5. 20 września (piątek), Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 17:00 − 26 osób. 

W trakcie spotkań zgłoszonych zostało 45 postulatów w postaci wniosków i uwag do projektu 

Strategii. 

Opinie i wnioski przekazane podczas spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych 

zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym 

Strategii. Przyjęte zostały trzy poziomy klasyfikacji zgłoszonych opinii i uwag: 

− uwaga uwzględniona (postulat włączony do projektu Strategii lub zawierający się już 

w istniejących zapisach), 

− uwaga uwzględniona częściowo (część postulatu posiada cechy charakterystyczne dla uwagi 

uwzględnionej, część jest zbyt szczegółowa do poziomu Strategii, odnosząca się do 

szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych − zakres uwzględnienia każdorazowo 

został określony w komenta0rzu), 

− uwaga nieuwzględniona (postulat, którego zakres nie dotyczy projektu Strategii, zbyt 

szczegółowy odnoszący się do szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych lub 

niezrozumiały, dla którego określenie istoty zgłaszanej uwagi nie było możliwe). 

Otrzymane postulaty uzasadnione merytorycznie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji 

dokumentu Strategii. Część wniosków zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych należała do 

grupy zagadnień szczegółowych, wykraczający poza przyjęty w Strategii poziom ogólności zapisów, 

możliwy do uwzględnienia podczas opracowywania programów wdrożeniowych. W zgłoszonym 

stopniu szczegółowości zostaną one wykorzystane podczas tworzenia dokumentów wykonawczych 

formułowanych dla potrzeb realizacji nowej Strategii. 

Zestawienie zgłoszonych wniosków wraz ze sposobem rozpatrzenia uwagi przedstawione zostało 

w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Zestawienie opinii i uwag zgłoszonych do projektu Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027.  

Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

1. 17.09.2019 pisemnie      

W celu zintensyfikowania promocji 
miasta, a poprzez nią wpłynięcie na 
bardziej dynamiczny rozwój 
Świebodzic proponuję uruchomienie 
ELEKTRYCZNEGO, 
EKOLOGICZNEGO TRAMWAJU-
KOLEJKI na kołach, jeden jadący do 
zamku, a drugi wracający do 
Świebodzic, poruszających się od 
stacji dolnej na rynku świebodzickim 
do bramy do zamku Książ przy 
Wałbrzyskiej, dalej do stadniny koni i 
zamku oraz palmiarni, a powrót 
doliną różaneczników do ulicy 
Sikorskiego, Ofiar Oświęcimskich 
przez most koło Śnieżki do rynku. W 
rynku po wyłączeniu ruchu 
samochodowego byłoby odpowiednio 
zorganizowane CENTRUM 
TURYSTYCZNE ŚWIEBODZIC. 
Świdnica ma Kościół Pokoju, 
Wałbrzych Zamek Książ, a 
Świebodzice między tymi miastami 
TRAMWAJ-KOLEJKĘ do zamku Książ. 

To nie jest takie 
śmieszne i nie realne 
Panie Burmistrzu. To 
byłoby coś. U nas 
turyści mieliby 
przystanek na drodze 
do zamku Książ. Tu 
odpoczęli, zjedli, 
uzupełnili płyny i do 
Książa kolejką. 

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez dodanie kierunku działania w 
celu:  
6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-rekreacyjnej i 
turystycznej: 
F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ 

2. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba 
projektów 

realizowanych 
z budżetu 

obywatelskiego 
[szt.] 

Wartość projektów realizowanych z 
budżetu obywatelskiego [zł] 

  Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez modyfikację zapisów nazwy 
wskaźnika w Celu 1. z: kwota budżetu obywatelskiego [zł] na: 
wartość projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego 
[zł] 

3. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba 
zlikwidowanyc

h palenisk 
węglowych 

liczba istniejących palenisk 
węglowych 

Trudno oczekiwać aby 
liczba likwidowanych 
palenisk rosła kiedy 
ich liczba ogólna 
będzie malała 

Nieuwzględniona 

Uwaga/postulat zasadny, jednak zarówno statystyka 
publiczna jak i Urząd Miejski nie dysponują danymi dot. 
liczby istniejących palenisk węglowych, stąd uwzględnienie 
uwagi nie jest możliwe ze względu na brak źródła danych. 
Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych informować 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

będzie aktywności w zakresie realizacji działań mających na 
celu ochronę powietrza.  

4. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba działań 
podjętych w 

celu 
zwiększenia 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa 
oraz liczba ich 
uczestników 

[szt.] 

Ważny jest uzyskany efekt a nie szt. 
podjętych działań 

Dane niemiarodajne Uwzględniona  Zapis usunięty 

5. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba 
przedsięwzięć 
promujących 
miasto [szt.] 

Należy określić sposób miary efektu, 
szt. nie przekłada się na stopień 
efektywności 

Dane nieistotne Uwzględniona  Zapis usunięty 

6. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba 
zorganizowany

ch spotkań 
konsultacyjnyc

h [szt.] 

Liczba spotkań jest uwarunkowana 
potrzebą 

Dane nieistotne Nieuwzględniona 

Informacja nt. zorganizowanych spotkań z mieszkańcami i 
konsultacji społecznych świadczy o aktywności władz w 
kierunku zapewnienia udziału społeczeństwa w zarządzaniu i 
podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, 
sprzyjających również  zwiększeniu aktywności 
obywatelskiej. Brak dostępu do innych wskaźników 
pozwalających na pomiar realizacji celów za zakresie 
poprawy komunikacji i rozwoju współpracy.  

7. 26.09.2019 pisemnie 9 31 

liczba osób 
biorących 
udział w 

konsultacjach 
[os.] 

Frekwencja na konsultacjach 
[os./konsultacje] 

Dane niemiarodajne Nieuwzględniona 

Liczba osób biorących  udział w konsultacjach świadczy o 
aktywności i zaangażowaniu mieszkańców w sprawy dot. 
życia społecznego miasta. Przy zastosowaniu frekwencji na 
konsultacjach każdorazowo jako mianownik wskaźnika 
należałoby stosować ogólną liczbę ludności w mieście, która 
miała możliwość wzięcia udziału w spotkaniu/konsultacjach. 

8. 26.09.2019 pisemnie 8 27 
6.1 

Zapewnienie... 
Podano cel ogólny należy określić 
szczegółowy 

Należ określić co to 
znaczy oferta wysokiej 
jakości? 

Uwzględniona 

Postulat uwzględniony poprzez zmianę zapisów celu z: 
6.1. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej, na:  
6.1. Zapewnienie szerokiego dostępu do atrakcyjnej oferty 
kulturalnej: 

9. 26.09.2019 pisemnie 8 27 

Miejski Dom 
Kultury w 

Świebodzicach 
Miejska 

Biblioteka 
Publiczna 

Gminne instytucje kultury 

W zakresie kultury 
gmina realizuje za 
pomocą gminnych 
instytucji kultury. Nie 
ma pewności ile ich 

Nieuwzględniona 

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku instytucji 

w zakresie porządku publicznego − Straży Miejskiej, 

nieruchomości − Miejski Zarząd Nieruchomości itd. 
Realizacja Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 
2021-2027 będzie stanowić obszar wielostronnej współpracy 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

będzie i jak się będą 
nazywały w 
przyszłości. 

m.in. samorządu miasta, administracji publicznej, instytucji 
gminnych itd., która będzie się odbywać m.in. na podstawie 
inicjatywy Urzędu Miejskiego (jako jednostki odpowiadającej 
bezpośrednio za jej realizację), w tym pisma przewodniego, 
które zostanie rozesłane do jednostek gminnych po 
uchwaleniu dokumentu strategicznego. 

10. 26.09.2019 pisemnie 9 30 brak 

W przypadku instytucji kultury należ 
zmienić statut tychże i zapisać w nim 
realizację celów strategii 

Gminne instytucje 
kultury nie są 
jednostkami UM i 
działają w oparciu o 
statut 

Nieuwzględniona 

Realizacja Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 
2021-2027 będzie stanowić obszar wielostronnej współpracy 
m.in. samorządu miasta, administracji publicznej, instytucji 
gminnych itd. Po przyjęciu dokumentu strategii Biblioteka i 
Miejski Dom Kultury otrzymają strategię do realizacji bez 
konieczności wpisywania do ich statutów realizacji  strategii. 
Są to gminne osoby prawne i zobowiązane są do tego. 

11. 26.09.2019 pisemnie 8 27 1.1 Promocja... 
Podano cel ogólny należy określić 
szczegółowy 

Cel szczegółowy 
powinien określać jak 
to zrobić 

Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działań.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

12. 26.09.2019 pisemnie 8 27 3.5 Rozwój... 
Podano cel ogólny należy określić 
szczegółowy 

Cel szczegółowy 
powinien określać jak 
to zrobić 

Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

13. 26.09.2019 pisemnie 8 27 
4.1 

Wspieranie... 

Podano cel ogólny należy określić 
szczegółowy (przywileje? 
Budownictwo?) 

Cel szczegółowy 
powinien określać jak 
to zrobić 

Uwzględniona 
częściowo 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa główne cele 
strategiczne i kierunki działania tworząc docelowy obraz 
planowanej przyszłości miasta w określonym horyzoncie 
czasowym. Określeniu sposobu realizacji celów 
strategicznych i priorytetowych służą więc wskazane w 
dokumencie kierunki działania. Szczegółowe rozwiązania 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

(zadania, projekty) będą formułowane na niższych 
szczeblach planowania, tj. m.in. w planach/programach 
wdrażania. Postulat uwzględniony częściowo poprzez 
zmianę brzmienia celu priorytetowego z 4.1. Wspieranie 
rozwoju mieszkalnictwa na 4.1. Zarządzanie polityką 
przestrzenną służące rozwojowi mieszkalnictwa. 

14. 26.09.2019 pisemnie 7 25 06.02.2019 

Należy dopisać: organizacja miejsc 
parkingowych w punktach startu na 
szlaki turystyczne 

Ułatwienie dla 
zmotoryzowanych 

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie kierunków 
działania w celu: 3.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
D. Wdrożenie polityki parkingowej na obszarze miasta wraz z 
budową parkingów, w tym organizacja miejsc parkingowych 
w centrum miasta (na zapleczu rynku) oraz w punktach startu 
na szlaki turystyczne 

15. 26.09.2019 pisemnie 8 26 

Miejski Dom 
Kultury w 

Świebodzicach 
Miejska 

Biblioteka 
Publiczna 

Gminne instytucje kultury, 
NGO 

W zakresie kultury 
gmina realizuje za 
pomocą gminnych 
instytucji kultury. Nie 
ma pewności ile ich 
będzie i jak się będą 
nazywały w 
przyszłości. NGO 
uzupełniają gminę w 
realizacji niektórych 
zadań. 

 Nieuwzględniona 

Realizacja Strategii rozwoju Miasta Świebodzice na lata 
2021-2027 będzie stanowić obszar wielostronnej współpracy 
m.in. samorządu miasta, administracji publicznej, instytucji 
gminnych itd., która będzie się odbywać m.in. na podstawie 
inicjatywy Urzędu Miejskiego (jako jednostki odpowiadającej 
bezpośrednio za jej realizację), w tym pisma przewodniego, 
które zostanie rozesłane do jednostek gminnych po 
uchwaleniu dokumentu strategicznego. W systemie 
wdrażania NGO zostało wskazane jako partnerzy w realizacji 
Strategii. 

16. 26.09.2019 pisemnie 8 26 
Szkoły 

Podstawowe 
wykreślić słowo Podstawowe 

Niepotrzebne 
ograniczenie 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

17. 26.09.2019 pisemnie 7 24 
6.1 D 

honorowych 
mieszkańców 

wykreślić 
Zbędne ograniczenie 
zakresu działalności 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

18. 26.09.2019 pisemnie 7 24 6.1 1 

Należy się najpierw zastanowić co 
zrobić aby dziedzictwo narodowe 
stanowiło jakąś atrakcję. Krypta 
Hochbergów jest na tą chwilę prawie 
pusta, celem szczegółowym powinno 
być przygotowanie jej do 
udostępnienia przez renowację 
sarkofagów. Jeżeli chodzi o pozostałe 
elementy to należy opracować 
trasę(y) turystyczną (e) z 

Należ skonkretyzować 
cele szczegółowe 

 Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa główne 
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz 
planowanej przyszłości miasta w określonym horyzoncie 
czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na 
niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania. Przygotowanie krypty 
Hochbergów do udostępnienia przez renowację sarkofagów 
stanowi konkretne zadanie (dla którego możliwe jest 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

wykorzystaniem potencjału położenia 
Świebodzic dla turystów 
wybierających się do zamku Książ a 
przyjeżdżających ekologiczną koleją... 
wykorzystać pozostałe zabytki 

określenie kosztów realizacji) służące realizacji kierunków 
działania w celu priorytetowym. 

19. 26.09.2019 pisemnie 7 24 
6.2 G i jego 

historii 
Trudno zrozumieć jaką historię godną 
promocji ma lądowisko... 

  Uwzględniona  Zapis usunięty 

20. 26.09.2019 pisemnie 7 23 5.3 A 

Należy zmodyfikować obecny system 
bo nie spełnia swojej roli, samo 
zwiększenie liczby kamer nic nie 
wniesie 

  Uwzględniona 

Postulat uwzględniony poprze zmianę brzmienia kierunku 
działania z: 
A. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu 
wizyjnego poprzez zwiększenie ilości kamer, na: 
A. Rozbudowa i, modernizacja i poprawa efektywności 
funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  

21. 26.09.2019 pisemnie 7 24 6.1 A kino 
sala konferencyjno-widowiskowa na 
min 500 osób 

Samo kino nie ma racji 
ekonomicznej w 
mieście wielkości 
Świebodzic 

Uwzględniona  

Uzupełnienie zapisów w kierunku działania  
6.1.A. Modernizacja i rozbudowa miejskiej infrastruktury 
kultury, w tym utworzenie centrum multimedialnego (kino/ 
sala konferencyjno-widowiskowa na min 500 osób), 
przebudowa zadaszenia amfiteatru w parku miejskim oraz 
reorganizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 

22. 26.09.2019 pisemnie 7 24 
6.1 A w 

jednostkach 
oświatowych i 

wykreślić 
Należy skupić się na 
rozwoju gminnych 
instytucji kultury 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

23. 26.09.2019 pisemnie 1 9 
poważne 

utrudnienia w 
jakości życia 

poważne pogorszenie jakości życia Błąd językowy Uwzględniona  Modyfikacja zapisów  

24. 26.09.2019 pisemnie 1 11 
Instytucje 

kultury. 

Brak jakiejkolwiek informacji o 
funkcjonującym od wielu lat festiwalu 
Targira. Brak informacji o problemach 
lokalowych biblioteki (mała 
powierzchnia pomieszczeń) 

Targira jest istotnym 
wydarzeniem 
kulturalnym w 
Świebodzicach, 
problemy lokalowe 
biblioteki mają istotny 
wpływ na możliwość 
funkcjonowania 

 Uwzględniona 

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie Rozdziału 1. 
Diagnoza strategiczna o informację nt. festiwalu Targira-art: 
Nadmienić należy również, że od lat w Świebodzicach 
odbywa się Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art, 
stanowiący doskonałą okazję do zapoznania się z 
twórczością polskich artystów i rzemieślników oraz 
informacje w diagnozie i planie operacyjnym nt. konieczności 
reorganizacji biblioteki. 

25. 26.09.2019 pisemnie 1 11 
Zatrudnieni są 

w nim... 
Zatrudniani są w nim… 

Błąd rzeczowy. 
Instruktorzy są 
zatrudniania 
sezonowo, nie są 
zatrudnienie na stałe. 

Uwzględniona  Korekta zapisów 
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Lp. 
Data 

wpływu 

Forma 
zgłoszenia 

uwagi R
o

zd
zi

ał
 

S
tr

o
n

a 

Obecny zapis Treść uwagi / Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

Uwzględniona / 
Uwzględniona 

częściowo 
/Nieuwzględniona 

Uzasadnienie 

26. 26.09.2019 pisemnie 1 11  Należy wykreślić nazwy sekcji w MDK. 
Oferta sekcji jest 
zmienna 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

27. 26.09.2019 pisemnie 1 12 
Do pozostały 

atrakcji... 

Należy wykreślić kryptoreklamę i 
uzupełnić informacje o atrakcjach 
turystycznych na terenie 
Książańskiego Parku 
Krajobrazowego. Zimny Dwór, 
Jeziorko Daisy, przełomy Pełcznicy i 
Szczawnika, wyrobisko „sztolnia 
Daisy", tereny Natura 2000, Moja 
Fantazja, w okolicznych lasach 
znajdują się zapomniane piece 
wapienne (w KPK w kierunku 
Dobromierza) i zaskakujące formy 
skalne (niestety prowadzą do nich 
tylko nieznakowane ścieżki) 

Błędy rzeczowe, 
pominięte istotne 
atrakcje, 
kryptoreklama... 

Uwzględniona  Modyfikacja zapisów zgodnie z zaproponowaną treścią 

28. 26.09.2019 pisemnie 1 12 
Sport i 

Rekreacja. 

Należy wykreślić akcje o charakterze 
czysto komercyjnym typu Zlot Food 
Trucków, czy Zlot Motocykli nie 
związane z gminą 

Kryptoreklama Uwzględniona  Zapis usunięty 

29. 26.09.2019 pisemnie 1 
12 

oraz 
13 

Przy 
kompleksie 
znajduje się 

duży parking 
samochodowy. 

wykreślić Nic nie wnosi Uwzględniona  Zapis usunięty 

30. 26.09.2019 pisemnie 5 17 
Cele 

szczegółowe 
Cele ogólne 

Wymienione cele nie 
są celami 
szczegółowymi 

Uwzględniona 
częściowo 

Dostosowanie nazewnictwa hierarchii celów do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju 
[...]. Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania. Określeniu sposobu 
realizacji celów strategicznych i priorytetowych służą więc 
wskazane w dokumencie kierunki działań.  

31. 26.09.2019 pisemnie 7 18 1.1 A 
Należy określić potencjał lądowiska 
aby wypracować cokolwiek 

Brak informacji Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez korektę zapisów: 
A. Wypracowanie spójnego w narracji i dotarciu wizerunku 
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miasta, w tym przy wykorzystaniu potencjału 
funkcjonującego lądowiska   

32. 26.09.2019 pisemnie 7 18 1.1 F 
Cel szczegółowy powinien określać na 
czym to ma polegać 

  Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

33. 26.09.2019 pisemnie 2 15 brak 

W szansach należy dopisać: 
rozszerzenie oferty spędzania 
wolnego czasu, wykreowanie 
produktu regionalnego, organizacja 
ogólnopolskiego cyklicznego 
wydarzenia kulturalnego np. festiwalu 
muzycznego 

  Uwzględniona  Uzupełnienie zapisów zgodnie z zaproponowaną treścią 

34. 26.09.2019 pisemnie 2 15 brak 

W zagrożeniach: wzrost problemów 
wynikających ze zwiększającego się 
ruchu kołowego 

  
Uwzględniona 

częściowo 

Wzrost problemów wynikających ze zwiększającego się 
ruchu kołowego nie stanowi ogólnego zagrożenia/ bariery dla 
rozwoju całej gminy. Informacja nt. uciążliwości 
wynikających ze zwiększającego się ruchu kołowego dodana 
została do słabych stron. 

35. 26.09.2019 pisemnie 4 16 Ostatni wiersz Poprawić składnię   Uwzględniona  Korekta zapisów 

36. 26.09.2019 pisemnie 2 14 

Niewielki udział 
w 

wydarzeniach 
kulturalnych 

Nie można tego przesądzać, bo 
zainteresowani mieszkańcy korzystają 
z oferty innych miasta co wynika z 
lepszej oferty 

Nieuzasadniony 
wniosek 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

37. 26.09.2019 pisemnie 2 15 

Brak 
obwodnicy dla 

Gminy 
Świebodzice 

Brak obwodnicy dla miasta 
Świebodzice 

Błąd rzeczowy i 
ortograficzny 

Uwzględniona  Korekta zapisów 

38. 26.09.2019 pisemnie 2 15 

Zwiększenie 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjny
mi powiatu 

świdnickiego 

Zwiększenie współpracy z 
jednostkami organizacyjnymi 
sąsiednich gmin 

bliżej Uwzględniona  Zmiana zapisów zgodnie ze zgłoszonym postulatem 
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39. 26.09.2019 pisemnie 1 13 

...rozwinęły się 
bardzo 

różnorodne 
formy 

kontaktów... 

Należy przeredagować całą treść dot. 
miast partnerskich, na tym polu jest 
bardzo dużo do zrobienia. Obecnie 
współpraca sprowadza się do 
wzajemnych wizyt samorządowców... 
jeżeli tak nie jest należy wskazać 
konkretne działania. 

Kreowanie 
nieprawdziwego 
obrazu 

Nieuwzględniona 
W akapicie dot. miast partnerskich wskazane zostały rodzaje 
form kontaktów/działań począwszy od wymiany młodzieży 
poprzez udział w targach i wystawach.  

40. 26.09.2019 pisemnie 2 14 
rozwinięta sieć 

ścieżek 
rowerowych 

Tu raczej powinien być zapis o słabych 
stronach, ścieżki w mieście nie tworzą 
sensownego rozwiązania 
komunikacyjnego, są porozrzucane 
chaotycznie, nie prowadzą do 
żadnego konkretnego celu, w wielu 
miejscach są nieuzasadnione a 
obligatoryjne z nich korzystanie 
powoduje zagrożenie w ruchu 

  Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie słabych stron o 
informację dot. braku spójnej sieci dróg rowerowych 

41. 26.09.2019 pisemnie 2 14 
W tym brak 

kina 
Raczej powinno się mówić o sali 
konferencyjno-widowiskowej z kinem 

Samo kino nie ma racji 
utrzymania się mieście 
wielkości Świebodzic 

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów zgodnie z zaproponowaną treścią 

42. 26.09.2019 pisemnie 1 13 

...a miasto dąży 
do tego aby 

aktywizować 
organizacje 

pozarządowe,..
. 

Należy wskazać jakimi działaniami 
Nic nie wnoszący 
slogan. 

Nieuwzględniona 

W akapicie wskazane zostały podejmowane działania mające 
na celu aktywizację i intensyfikację działań organizacji 
pozarządowych, w tym m.in.: organizacja spotkań z NGO 
mająca na celu poznanie ich potrzeb, problemów, 
wypracowanie wspólnych pomysłów, a także powołanie 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego − organu 
doradczego, opiniującego i konsultacyjnego, którego 
głównym zadaniem jest przede wszystkim współpraca z 
organizacjami pozarządowymi. 

43. 26.09.2019 pisemnie 1 13 

Samorząd 
nieustannie 
pracuje nad 

tym, aby 
organizacje 

zintensyfikował
y swe 

działania,... 

Należy wskazać jakimi działaniami 
Nic nie wnoszący 
slogan. 

Nieuwzględniona 

W akapicie wskazane zostały podejmowane działania mające 
na celu aktywizację i intensyfikację działań organizacji 
pozarządowych, w tym m.in.: organizacja spotkań z NGO 
mająca na celu poznanie ich potrzeb, problemów, 
wypracowanie wspólnych pomysłów, a także powołanie 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego − organu 
doradczego, opiniującego i konsultacyjnego, którego 
głównym zadaniem jest przede wszystkim współpraca z 
organizacjami pozarządowymi. 
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44. 26.09.2019 pisemnie 1 13 

Miasto jest 
również 

członkiem LOT 
KŚ-J... 

Należy wskazać konkretne efekty 
tego członkostwa... 

Nic z tego nie wynika, 
po co jesteśmy 
członkiem? 

Nieuwzględniona 

Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego (LOT KŚ-J) wspiera rozwój turystyki, 
szczególną uwagę poświęcając promocji miast i miejscowości 
członków LOT.  

45. 26.09.2019 pisemnie 7 20 2.4 A To nie jest zadanie dla gminy 

Ingerencja w wolny 
rynek, na dobrą 
sprawę w 
Świebodzicach jest 
potencjał a jego 
wykorzystanie zależy 
od odbiorców 

Uwzględniona Zapis usunięty 

46. 26.09.2019 pisemnie 7 20 2.4 B To zadanie dla promocji Błąd rzeczowy 
Uwzględniona 

częściowo 

Postulat uwzględniony poprzez przeniesienie kierunku 
działania:  
2.4.B Wdrożenie mobilnych aplikacji dla potrzeby turystyki  
jako kierunku działania w celu priorytetowym: 
6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-rekreacyjnej i 
turystycznej: 
F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
wdrożenie mobilnych aplikacji dla potrzeby turystyki  oraz 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 
Świdnica - Świebodzice - Zamek Książ  

47. 26.09.2019 pisemnie 7 21 3.6 E Należy podać cel szczegółowy Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działań.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

48. 26.09.2019 pisemnie 7 19 2.2 A Należy określić cel szczegółowy Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działań.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
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formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

49. 26.09.2019 pisemnie 7 19 2.2 B Należy określić cel szczegółowy Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

50. 26.09.2019 pisemnie 7 19 2.3 B To nie jest zadanie dla gminy 

Taka platforma musi 
mieć zasięg znacznie 
większy niż teren 
gminy 

Uwzględniona  Zapis usunięty 

51. 26.09.2019 pisemnie 7 22 4.2 A 
Należy podać cel szczegółowy (np. 
budowę) 

Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

52. 26.09.2019 pisemnie 7 22 4.2 D 
Należy podać cel szczegółowy (np. 
likwidację komórek, czy zewn. WC) 

Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

53. 26.09.2019 pisemnie 7 23 5.1 G 
Należy podać cel szczegółowy jak to 
zrobić 

Jest cel ogólny Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
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priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

54.   ustnie  7    Pilne remonty bazy dydaktycznej, 
edukacyjnej; 

  

Uwzględniona 

Postulat zawiera się w istniejącym celu 5.1. Zapewnienie 
wysokiej jakości usług społecznych i oświatowych:  
Kierunek działania: A. Poprawa jakości bazy lokalowej i 
infrastrukturalnej w obszarze edukacji i w sferze społecznej, 
w tym dostosowanie sieci szkół do zmieniających się potrzeb 

55.   ustnie  7    
Suchy zbiornik – koło starego zamku – 
modernizacja – skutek Ciernie nie 
będą zalewane; 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działania w 
celu: 
3.7. Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie 
ryzyku:  
B. Ochrona przed klęskami żywiołowymi i zapobieganie im. 
Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

56.   ustnie  7    Walor turystyczny – wykorzystać 
Zamek Książ i Kościół Pokoju; 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez dodanie kierunku działania w 
celu: 6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-
rekreacyjnej i turystycznej: 
F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ 

57.   ustnie  7    Trasy turystyczne – istnieją 
dokumenty, mapy do wykorzystania; 

  

Uwzględniona  

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działań w celu: 
6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-rekreacyjnej i 
turystycznej: 
B. Utrzymanie istniejących i tworzenie nowych szlaków 
pieszych, rowerowych i turystycznych 

58.   ustnie  7    

Promocja miasta – spójna, 
konsultowana we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prywatnymi;   

Uwzględniona 

Postulat zawiera się w istniejących zapisach w rozdziale 
Wdrażanie Strategii / w Matrycy narzędzi realizacji wskazany 
został jako proponowany do opracowania dokument pn. 
Strategia promocji Gminy Świebodzice. Dodatkowo postulat 
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wpisuje się w kierunki działań w celu: 1.1. Promocja i 
wzmocnienie rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą:  
A. Wypracowanie spójnego w narracji i dotarciu wizerunku 
miasta, w tym przy wykorzystaniu potencjału 
funkcjonującego lądowiska   
B. Inwentaryzacja wykorzystywanych narzędzi 
promocyjnych, ocena ich skuteczności oraz opracowanie i 
wdrożenie nowoczesnych, systemowych narzędzi promocji 
miasta 

59.   ustnie  7    Stworzenie polityki promocji 

  

Uwzględniona 

Postulat zawiera się w istniejących zapisach w rozdziale 
Wdrażanie Strategii / w Matrycy narzędzi realizacji wskazany 
został jako proponowany do opracowania dokument pn. 
Strategia promocji Gminy Świebodzice. Dodatkowo postulat 
wpisuje się w kierunki działań w celu: 1.1. Promocja i 
wzmocnienie rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą:  
A. Wypracowanie spójnego w narracji i dotarciu wizerunku 
miasta, w tym przy wykorzystaniu potencjału 
funkcjonującego lądowiska   
B. Inwentaryzacja wykorzystywanych narzędzi 
promocyjnych, ocena ich skuteczności oraz opracowanie i 
wdrożenie nowoczesnych, systemowych narzędzi promocji 
miasta 

60.   ustnie  7    Platforma komunikacyjna organizacji 
pozarządowych; 

  

Uwzględniona 

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działania w 
celu: 
1.2. Budowa sprawnego systemu komunikacji z 
mieszkańcami, 
E. Utworzenie platform internetowych dla różnych grup – 
sieciowanie istniejących wspólnot (NGO, przedsiębiorców, 
itp.) 

61.   ustnie  7    Konieczna silna komórka ds. funduszy 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie celu: 
1.3. Zapewnienie dostępu do nowoczesnych, wysokiej jakości 
usług w Urzędzie Miejskim, o kierunki działań: 
E. Utworzenie stanowiska odpowiedzialnego za 
pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz udzielanie 
informacji nt. szkoleń i o możliwości pozyskania środków ze 
źródeł pozabudżetowych  

62.   ustnie  7    Bardzo słaby dojazd do Książa 
  

Uwzględniona  
Postulat uwzględniony poprzez dodanie kierunku działania w 
celu: 6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-
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rekreacyjnej i turystycznej: 
F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ 

63.   ustnie  7    Kolejka do Książa 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez dodanie kierunku działania w 
celu: 6.2 Rozwój infrastruktury oraz oferty sportowo-
rekreacyjnej i turystycznej: 
F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 
Świdnica  Świebodzice  Zamek Książ 

64.   ustnie  7    
Związek niewidomych – oznaczenia – 
żółto-czarne – urzędy, miejsca 
publiczne plus dźwięk – sygnalizacja 

  

Uwzględniona 

Postulat uwzględniony poprzez dodanie w celu:  
1.3. Zapewnienie dostępu do nowoczesnych, wysokiej jakości 
usług w Urzędzie Miejskim, kierunku działania: 
E. Adaptacja usług oraz przestrzeni publicznej do potrzeb 
osób niewidomych i słabowidzących  

65.   ustnie  7    Punkt widokowy – Wzgórza 
Wałbrzyskie 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełninie zapisów w celu 
6.2. F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
wdrożenie mobilnych aplikacji dla potrzeby turystyki, 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ, a także lobbowanie 
na rzecz modernizacji drogi do Zamku Książ i otwarcia 
punktów widokowych 

66.   ustnie  7    Elewator wykorzystać 30 m wieża 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełninie zapisów w celu 
6.2. F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
wdrożenie mobilnych aplikacji dla potrzeby turystyki, 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ, a także lobbowanie 
na rzecz modernizacji drogi do Zamku Książ i otwarcia 
punktów widokowych 

67.   ustnie  7    
Stacja PKP – nie oznakowane 
krawężniki, wysepki – wypadki 
przechodniów 

  

 Uwzględniona 
częściowo 

 Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działania w 
celu: 
5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego, 
F. Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
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Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania. 

68.   ustnie  7    Częste spotkania z mieszkańcami 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie zapisów 
kierunków działań w celu:  
1.2. Budowa sprawnego systemu komunikacji z 
mieszkańcami,  
D. Zapewnienie  udziału społecznego w zarządzaniu i 
podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, m.in. 
poprzez organizację spotkań z mieszkańcami i konsultacji 
społecznych 

69.   ustnie  7    Konsultacje co kwartał, często 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie zapisów 
kierunków działań w celu:  
1.2. Budowa sprawnego systemu komunikacji z 
mieszkańcami,  
D. Zapewnienie  udziału społecznego w zarządzaniu i 
podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, m.in. 
poprzez organizację spotkań z mieszkańcami i konsultacji 
społecznych 

70.   ustnie  7    Droga do Zamku Książ modernizacja 

  

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełninie zapisów w celu 
6.2. F. Rozwój funkcji turystycznej gminy, w tym poprzez 
wdrożenie mobilnych aplikacji dla potrzeby turystyki, 
uruchomienie ekologicznej, elektrycznej kolejki na trasie 

Świdnica − Świebodzice − Zamek Książ, a także lobbowanie 
na rzecz modernizacji drogi do Zamku Książ i otwarcia 
punktów widokowych 

71.   ustnie  7    Lotnisko w Świebodzicach – flagowa 
inwestycja !!!! 

  

Uwzględniona 

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działania w 
celach: 
3.2. Zrównoważony rozwój transportu, 
E. Zapewnienie wsparcia dla rozwoju lotniska  
oraz 
1.1. Promocja i wzmocnienie rozpoznawalności miasta w 
kraju i za granicą:  
A. Wypracowanie spójnego w narracji i dotarciu wizerunku 
miasta, w tym przy wykorzystaniu funkcjonującego 
lądowiska 
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72.   ustnie  7    Ścieżki rowerowe wokół i w 
Świebodzicach 

  

Uwzględniona  

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działań w celu: 
3.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
C. Rozwój istniejących tras rowerowych wraz z 
zapewnieniem ich spójności  

73.   ustnie  7    Brak rozwinięcia celów 
szczegółowych 

  

Nieuwzględniona 

Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działań.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

74.   ustnie  7    Przychodnia – brak pediatrów i 
specjalistów geriatrów 

  

Uwzględniona  
częściowo 

Postulat zawiera się w istniejących zapisach celu: 
5.4. Poprawa dostępności i poziomu świadczonych usług 
ochrony zdrowia, kierunek działania: 
B. Poprawa dostępności do specjalistycznej opieki 
medycznej. Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy 
szczebel programowania strategicznego i określa cele 
strategiczne i kierunki działania tworząc docelowy obraz 
planowanej przyszłości miasta w określonym horyzoncie 
czasowym. Określeniu sposobu realizacji celów 
strategicznych i priorytetowych służą więc wskazane w 
dokumencie kierunki działania.  Szczegółowe rozwiązania 
(zadania, projekty) będą formułowane na niższych 
szczeblach planowania, tj. m.in. w planach/programach 
wdrażania. 

75.   ustnie  7    Szkoła Lotnicza - ? 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie kierunków 
działań w celu 5.1. Zapewnienie wysokiej jakości usług 
społecznych i oświatowych o lobbowanie na rzecz 
utworzenia klasy lotniczej w szkole średniej. 

76. 13.09.2019 ustnie  7    Sygnalizacja na rondzie. 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat wpisuje się w istniejące kierunki działań w celu: 
5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego,  
F. Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.  
Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
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przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

77. 13.09.2019 ustnie  7    Atrakcje dla młodych, co się dzieje w 
parku 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat wpisuje się w istniejące kierunki działań w celu: 
1.2. Budowa sprawnego systemu komunikacji z 
mieszkańcami:  
A. Zapewnienie dostępu do informacji miejskiej  
B. Budowa systemu dialogu społecznego i informacji 
miejskiej wykorzystujących media tradycyjne, nowoczesne 
technologie oraz media społecznościowe.  

78. 13.09.2019 ustnie  7    
Ośrodek zdrowia – tylko jeden 
pediatra przyjmuje, szpital – słabo 
rozwinięty 

  

Uwzględniona  
częściowo 

Postulat zawiera się w istniejących zapisach celu: 
5.4. Poprawa dostępności i poziomu świadczonych usług 
ochrony zdrowia, kierunek działania: 
B. Poprawa dostępności do specjalistycznej opieki 
medycznej. Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy 
szczebel programowania strategicznego i określa cele 
strategiczne i kierunki działania tworząc docelowy obraz 
planowanej przyszłości miasta w określonym horyzoncie 
czasowym. Określeniu sposobu realizacji celów 
strategicznych i priorytetowych służą więc wskazane w 
dokumencie kierunki działania.  Szczegółowe rozwiązania 
(zadania, projekty) będą formułowane na niższych 
szczeblach planowania, tj. m.in. w planach/programach 
wdrażania. 

79. 13.09.2019 ustnie  7    Mała dostępność do przedszkoli i 
żłobków 

  

Uwzględniona  

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działań w celu: 
5.1. Zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i 
oświatowych, 
D. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-
wychowawczych, w tym wsparcie przedsięwzięć mających na 
celu tworzenie przedszkoli i żłobków  

80. 13.09.2019 ustnie  7    W czasie prowadzenia Zumby nie było 
prądu w parku.   

Nie dotyczy 
Uwaga o charakterze informacyjnym, nie dotyczy zapisów 
projektu Strategii. 

81. 13.09.2019 ustnie  7    
Ekologia -  brak edukacji z zakresu 
segregacji odpadów, co do czego 
wyrzucać, warsztaty dla dzieci,   

Uwzględniona 
Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działania w 
celu: 
3.8. Edukacja ekologiczna,  
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edukacja dla seniorów. Program 
ekologiczny. 

B. Edukacja ekologiczna mieszkańców, w szczególności 
poprzez promowanie segregacji odpadów i postaw 
energooszczędnych. 
Dodatkowo do narzędzi realizacji Strategii (Rozdz. 
Wdrażanie Strategii, Matryca narzędzi realizacji) w celu 3. 
Infrastruktura inwestycji i ochrona środowiska, jako 
proponowany został dodany dokument pn.: Program 
edukacji ekologicznej. 

82. 13.09.2019 ustnie  7    

Młode mamy - plac zabaw w parku, 
plac wyłożyć np. puzzlami 
syntetycznymi, gumami. Na wiosnę 
nowa nawierzchnia w parku 

  

Nieuwzględniona 

Postulat zbyt szczegółowy do wprowadzenia w zgłoszonej 
formie. Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy 
szczebel programowania strategicznego i określa cele 
strategiczne i kierunki działań tworząc docelowy obraz 
planowanej przyszłości miasta w określonym horyzoncie 
czasowym. Określeniu sposobu realizacji celów 
strategicznych i priorytetowych służą więc wskazane w 
dokumencie kierunki działań.  Szczegółowe rozwiązania 
(zadania, projekty) będą formułowane na niższych 
szczeblach planowania, tj. m.in. w planach/programach 
wdrażania.  

83. 13.09.2019 ustnie  7    Rozkorkowanie Rynku, jest za głośno 
w Rynku. 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działań w celu: 
3.2. Zrównoważony rozwój transportu, 
C. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z presji ruchu 
kołowego. 
Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.  

84. 13.09.2019 ustnie  7    
Oś. Sudeckie 5,6 – nowy sprzęt, 
piaskownica nieogrodzona dla dzieci 
(teren spółdzielni).   

Nieuwzględniona 
Na terenie stanowiącym własność spółdzielni plac zabaw i 
jego ogrodzenie leżą w zarządzie spółdzielni. 

85. 13.09.2019 ustnie  7    Miasto mało atrakcyjne dla młodych 
  

Uwzględniona 
W dokumencie strategii przedstawiony został szereg 
kierunków działań mających na celu podniesienie 
atrakcyjności miasta dla młodych. 
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86. 13.09.2019 ustnie  7    Brak  informacji o tym co robi 
Biblioteka. 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat wpisuje się w istniejące kierunki działań w celu:1.2. 
Budowa sprawnego systemu komunikacji z mieszkańcami:  
A. Zapewnienie dostępu do informacji miejskiej  
B. Budowa systemu dialogu społecznego i informacji 
miejskiej wykorzystujących media tradycyjne, nowoczesne 
technologie oraz media społecznościowe 

87. 13.09.2019 ustnie  7    

Brak Funduszu na pomoc zdrowotną – 
odp. Możliwość udziału w NGO. 
Brakuje SOR w szpitalu,  
Przeprowadzić szkolenie/ pogadankę 
dla mieszkańców z zakresu świadczeń 
zdrowotnych realizowanych przez 
ośrodek zdrowia, szpital, pogotowie i 
ramach nocnej i świątecznej pomocy. 

  

Uwzględniona  

Postulaty zawierają się w istniejących kierunkach działań celu 
5.4. Poprawa dostępności i poziomu świadczonych usług 
ochrony zdrowia, w tym: A. Zwiększenie zakresu programów 
profilaktycznych, B. Poprawa dostępności do specjalistycznej 
opieki medycznej 
C. Poprawa funkcjonowania pogotowia ratunkowego, 
D. Podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców 
poprzez prowadzenie programów edukacji i profilaktyki 
zdrowotnej. 

88. 13.09.2019 ustnie  7    Brakuje portalu poprzez który można 
dokonać płatności w urzędzie. 

  

Uwzględniona 
częściowo 

Postulat zawiera się  w istniejących kierunkach działań w 
celu: 1.3. Zapewnienie dostępu do nowoczesnych, wysokiej 
jakości usług w Urzędzie Miejskim, 
B. Zapewnienie powszechnej dostępności e-usług. 
Dokument Strategii rozwoju stanowi pierwszy szczebel 
programowania strategicznego i określa cele strategiczne i 
kierunki działania tworząc docelowy obraz planowanej 
przyszłości miasta w określonym horyzoncie czasowym. 
Określeniu sposobu realizacji celów strategicznych i 
priorytetowych służą więc wskazane w dokumencie kierunki 
działania.  Szczegółowe rozwiązania (zadania, projekty) będą 
formułowane na niższych szczeblach planowania, tj. m.in. w 
planach/programach wdrażania.   

89. 13.09.2019 ustnie  7    Brakuje pielęgniarek w szkołach. 

  

 Uwzględniona 
częściowo  

Postulat zawiera się w istniejących kierunkach działań celu 
5.4. Poprawa dostępności i poziomu świadczonych usług 
ochrony zdrowia, w tym: A. Zwiększenie zakresu programów 
profilaktycznych, B. Poprawa dostępności do specjalistycznej 
opieki medycznej 
C. Poprawa funkcjonowania pogotowia ratunkowego, D. 
Podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez 
prowadzenie programów edukacji i profilaktyki zdrowotnej.  

90.   ustnie    6  
Na stronie 6 jest mowa jest o raporcie 
o stanie zagospodarowania   

Nie dotyczy 
Dokument Strategii opracowywany został m.in. na 
podstawie Raportu o stanie o stanie zagospodarowania 
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przestrzennego i rozwoju społeczno-
gospodarczym gminy miejskiej 
Świebodzice 2018 – czy to jest raport 
o stanie miasta, który w pdf jest 
umieszczony na BIP 

przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym gminy 
miejskiej Świebodzice 2018  umieszczonego w formacie .pdf 
na BIP. 

91.   ustnie    10  

Na stronie 10 we fragmencie w 
ostatnich latach zrealizowano projekt 
termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej − propozycja 
aby określić konkretnie w jakich 
latach   

Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez zmianę zapisów "ostatnie 
lata" na lata 2015-2017. 

92.   ustnie    15  

Strona 15 „szanse” we fragmencie 
„znajomość języków obcych przez 
młodych ludzi” nie ograniczać 
wiekowo   

Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez modyfikację zapisów 
zgodnie z propozycją. 

93.  ustnie  21  
Strona 21 pkt 3.6 Ograniczenie niskiej 

emisji − dopisać budowę obwodnicy 

 

Uwzględniona  

Budowa obwodnicy miasta przyczyni się m.in. do 
ograniczenia niskiej emisji, ale także do poprawy płynności 
ruchu i obsługi komunikacyjnej miasta przez wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego poza centrum, poprawy jakości życia 
mieszkańców, ograniczenia hałasu komunikacyjnego oraz 
wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Kierunek działania 
pn.: „Poprawa płynności ruchu na terenie miasta poprzez 
budowę obwodnicy” (cel 3.2.Zrównoważony rozwój 
transportu w projekcie Strategii) przeniesiony został z do celu 
3.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz dodany w 
celu 3.5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i wzrost 
efektywności energetycznej jako kierunek działania F. 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę obwodnicy 
miasta 

94.  ustnie  24  
Strona 24 nazwa lądowisko czy 
lotnisko doprecyzować  

Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez zmianę zapisów w 
dokumencie strategii na lądowisko dyspozycyjne.  

95.   ustnie    28  

Strona 28 Zintegrowany Program 
Transportu Publicznego na lata 2014-
2025 dla 22 gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej przyjęty został uchwałą 
w 2014 r. należy uzupełnić   

Nieuwzględniona 
Z dokumentu Strategii usunięta została tabela z wykazem 
numerów uchwał przyjmujących obowiązujące dokumenty. 

96.   ustnie     31  
Strona 31 we wskaźnikach określić 
obwodnicę, wskaźnik ilości   

Uwzględniona Postulat uwzględniony poprzez: 
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podpisanych deklaracji jest niecelowy, 
bo w gminie już 98% mieszkańców 
podpisało deklaracje, brakuje celu 4, 
wskaźnik powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją proponuję 
usunąć (20% jest już objętych 

rewitalizacją − wskaźnik trudny do 
realizacji), wskaźnik liczba osób 
uczestniczących w klubie seniora 
proponuje zapisać w klubach 
seniorów 

1) dodanie do celu 3. wskaźnika: długość obwodnicy miasta 
[km], 

2) usunięcie wskaźnika śmieci segregowanych 
(zadeklarowana liczba mieszkańców) [%] ze wskaźników 
monitorujących cel 3., 

3) wyodrębnienie w zestawieniu wskaźników 
monitorujących cel 4., 

4) usunięcie z zestawienia wskaźnika  pn. powierzchnia 
obszarów objętych rewitalizacją [ha], 

5) zmiana nazwy wskaźnika monitorującego cel 5.: liczba 
osób uczestniczących w klubie seniora na: liczba osób 
uczestniczących w klubach seniorów. 

97.   ustnie    29   

Strona 29 Lokalny Program 
Rewitalizacji był uchwalany w 2016 

roku − należy skorygować   

Uwzględniona 
Postulat uwzględniony poprzez korektę numeru uchwały 
przyjmującej dokument. 

98.  ustnie    
Pytanie o rozwój lokalnej strefy 
ekonomicznej 

 

Uwzględniona  

Postulat uwzględniony poprzez uzupełnienie kierunków 
działania w celu 2.2. Promowanie lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym rzemiosła, produkcji i gastronomii, A. Wspieranie 
rozwoju lokalnych przedsiębiorców oraz podstrefy specjalnej 
strefy ekonomicznej 

99. 25.09.2019 pisemnie    

Program wyborczy Stowarzyszenia 
"Obywatelskie Świebodzice" do 
włączenia do projektu strategii 

 

Uwzględniona  
częściowo 

Postulat uwzględniony poprzez włączenie do projektu 
Strategii zapisów programu wyborczego Stowarzyszenia 
"Obywatelskie Świebodzice" o stopniu ogólności 
adekwatnym do zapisów dokumentów strategicznych, tj.: 
1) 3.1.E. Wdrożenie polityki parkingowej na obszarze 

miasta wraz z budową parkingów, w tym organizacja 
miejsc parkingowych w centrum miasta (na zapleczu 
rynku)   

2) 3.1..F. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego 
3) 3.2.B. Promowanie zintegrowanego, czystego i 

bezpiecznego transportu publicznego oraz aktywnych 
form mobilności, w tym poprzez  zapewnienie 
bezpłatnej komunikacji miejskiej 

4) 3.3.B. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i 
deszczowych 

5) 3.4.D. Wprowadzenie systemu zbiórek odpadów 
wielkogabarytowych 
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6) 4.2.E. Inwentaryzacja zasobu nieruchomości gminnych i 
uporządkowanie ich stanu prawnego 

7) 4.3.D. Poprawa i wzrost estetyki miasta, w tym przez 
wspieranie wspólnot mieszkaniowych w odnowie części 
wspólnej, w tym w szczególności podwórek w centrum 
miasta   

8) 5.1.H. Zapewnienie wsparcia dla szkolnictwa średniego , 
w tym utworzenie technikum w oparciu o potrzeby 
rynku (informatyczno-językowego we współpracy z 
organem prowadzącym) oraz klas: mundurowej i 
mechanika lotnictwa 

9) 5.4.C. Poprawa dostępności i poziomu świadczonych 
usług ochrony zdrowia 

10) 6.1.A. Modernizacja i rozbudowa miejskiej infrastruktury 
kultury, w tym […] oraz reorganizacja Miejskiej 
Biblioteki Publicznej     

11) 6.2.A. Modernizacja i rozbudowa miejskiej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, w tym modernizacja basenu 
odkrytego i boisk sportowych   

100. 03.10.2019 pisemnie   34  

Zespół ds. opracowania − Jadwiga 

Pichurska − Przewodnicząca Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego   

Uwzględniona Uzupełnienie zapisów zgodnie z uwagą 

 

 


