Raport ze spotkań
konsultacyjnych
w ramach Strategii Rozwoju
Społecznego OF PN2020

Nysa
20.10.2015r.
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Wstęp
Dnia 20.10.2015 roku w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyły się spotkania konsultacyjne
z lokalnymi
liderami
opinii,
przedsiębiorcami,
organizacjami
społecznymi
oraz
mieszkańcami gminy Nysa. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu
Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na
spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz
szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne.
Uczestnikom zostały również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań
priorytetowych.
Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych
elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję.
Osoby, które wolałyby zgłosić uwagi podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką
możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag.
Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.
Agenda spotkania znajduje się poniżej:
Czas
35’

10’

Działanie
1. Informacje nt. projektu i Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
2. Metody konsultacji
3. Konsultacje dokumentu cz. 1
 Przebieg prac nad strategią
 Części składowe dokumentu
Przerwa kawowa
Konsultacje dokumentu cz. 2
 Misja, wizja
 Cele strategiczne i operacyjne
 Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie spotkania
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10’
35’

Zgłoszone uwagi i wprowadzone zmiany do dokumentu Strategii
Wszystkie uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań zostały zebrane i uwzględnione w niniejszym raporcie. Poniżej znajduje się
zestawienie zgłoszonych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii, bądź z uzasadnieniem, dlaczego uwaga nie
została wprowadzona.
Lp.
1.

Zapis Strategii
Cel operacyjny 1.3

2.

2.3.2

3.

2.3.8

4.

3.3.1

5.

3.1.1

6.

3.1.1.

7.

4.3

8.

4.2.1, 4.2.2.

9.

4.2.2.

10.

4.1.6.

Treść uwagi
Zagadnienia związane z tym celem powinny być
mocno zaakcentowane w dokumencie Strategii. To są
priorytety, największa przyszłość. Ważne jest
prowadzenie ciągłego dialogu z przedsiębiorcami
Powinno być segregowanie odpadów a nie śmieci

Propozycja zmiany
Zapis został zmodyfikowany zgodnie z sugestią

Powinno być: utylizacji odpadów niebezpiecznych,
zużyty sprzęt RTV-AGD
Opieka perinatalna? Co to jest? Chyba powinno być
opieka pediatryczna
Tutaj warto dodać o utworzeniu terenów
rekreacyjnych/oferty dla dzieci i młodzieży w celu ich
rozwoju psycho-fizycznego, ze zwróceniem uwagi na
ich bezpieczeństwo
Dodać: stworzenie kompleksowego planu oferty dla
dzieci i młodzieży opracowanej we współpracy z
publicznych jednostkami i NGOsami
Należy dodać o dostosowaniu infrastruktury do
potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci
Wniosek o rozszerzenie grup wiekowych

Zapis został zmodyfikowany zgodnie z sugestią

Kursy pod kątem zapotrzebowania rynku pracy –
prowadzone przez dobre szkoły zawodowe. W ten
sposób zwracamy też uwagę, na jakość kształcenia
zawodowego
Promocja zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie
odpowiedniej infrastruktury

Priorytet został przeredagowany zgodnie z sugestią

Zapis został zmodyfikowany zgodnie z sugestią

Zadanie priorytetowe zostało uszczegółowione
Zostało dodane nowe zadanie priorytetowe

Zostało dodane nowe zadanie priorytetowe
Zostało dodane nowe zadanie priorytetowe
Priorytety zostały przeredagowane zgodnie z sugestią

Priorytet został dodany zgodnie z sugestią
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11.

2.2.

Należy zwrócić uwagę na działalność obecnych NGO i
umożliwienie im dalszej pracy, rozwoju.

Priorytety w ramach wskazanego celu operacyjnego
zostały przeredagowane zgodnie z sugestią

Pytania:
1. Co ma wspólnego zdrowe żywienie z ekologią (pkt. 2.3.7)?

Uwagi/wnioski:
1. W celu strategicznym nr 3 nie wzięto pod uwagę rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży. Istnieją miejsca w Nysie, które
nadają się na utworzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
2. Potrzebna jest szeroka opieka dla dzieci w godzinach popołudniowych, szczególnie w kontekście mowy o elastycznym czasie pracy,
który teraz jest taki modny.
3. Istotne jest, aby system ścieżek i tras rowerowych był ciągły, połączony. Obecnie są to fragmenty tras niepołączone ze sobą, co
sprawia zagrożenie dla użytkowników. Oprócz budowy ścieżek rowerowych potrzebna jest informacja nt. temat – mapy tras.
4. Stawianie na turystykę nie służy jedynie przyjeżdzającym. Z takiej infrastruktury będą korzystać też mieszkańcy: dzieci, młodzież,
seniorzy (np. ścieżki rowerowe)
5. Brakuje punktu: rozwój infrastruktury dla dzieci niepełnosprawnych i poradnictwa/wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi
Odpowiedź:
1. W odpowiedzi na pytanie priorytet 2.3.7 został zmieniony.
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2. W ramach uwzględnienia uwag i wniosków poszczególne priorytety zostały przeredagowane zgodnie z sugestiami oraz dodano nowe priorytety
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