Raport ze spotkań
konsultacyjnych
w ramach Strategii Rozwoju OF PN2020

Urząd Miejski w Nysie
20.10.2015 roku
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Wstęp
Dnia 19.10.2015 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 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 wolałby zgłosić uwagę 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’
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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1. 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.

2.

3.

4.
5.

Zapis Strategii
1.1.12 Stworzenie
systemu zachęt dla
przedsiębiorców
zainteresowanych
rozpoczęciem
działalności
rzemieślniczej
1.2.8 Zwiększenie
dostępności do lekarzy
specjalistów, w tym
geriatrów
1.3.20. Utworzenie
Centrum Integracji
Społecznej
prowadzącego m.in.
szkolenia związane z
wprowadzeniem w role
społeczne
1.3.17. Utworzenie
ośrodka dla ofiar
przemocy domowej
1.4.6. Zwiększenie
możliwości przekazania
pomieszczeń na
działalność organizacji
pozarządowych

Treść uwagi
Przeanalizować zasadność dodania
tego priorytetu, możliwe żeby stworzyć
zapis nieograniczający się tylko do
rzemiosła. W strategii powinien być
priorytet aby stworzyć miejsca
wystawcze dla artystów
rzemieślniczych
Dodać również dietetyków

Ewentualna propozycja zmiany

Odpowiedź
Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii

Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii

Weryfikacja czy takie centrum istnieje

Zgodnie z informacjami PUP takie
działania będą od stycznia 2016 roku
realizowane przez CIS. W związku
z tym działanie zostało usunięte.

Zmiana na zwiększenie dostępu do…
ewentualnie zmiana zapisu.

Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii

Należy zwrócić uwagę na wsparcie NGO
nie tylko w formie przekazania
pomieszczeń ale także wsparcie
prawne, porady.

Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii
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Lp.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Zapis Strategii
związanych z kulturą
1.4.16. Zwiększenie
powierzchni terenów
zielonych i małej
architektury (tworzenie
parków klonowych,
pomniki, fontanny)
2.1.4. Prowadzenie
doradztwa zawodowego
w szkołach
gimnazjalnych
2.1.14. Zwiększenie
liczby i jakości zajęć
pozalekcyjnych
3.2.11. Zwiększenie
liczby darmowych miejsc
parkingowych w
miastach
5.5.5. Zatrudnienie osób
bezrobotnych i
korzystających z opieki
społecznej przy
remontach istniejących
zasobów samorządów
5.5.8. Koordynacja
prowadzenia programów
szkoleń dla
bezrobotnych
dostosowanych do
potrzeb pracodawców
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Treść uwagi

Ewentualna propozycja zmiany

Odpowiedź

Zmienić na zagospodarowanie, a nie
zwiększenie.

Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii

cyt. „Bzdurny punkt” – stwierdzenie że
młodzież jeszcze nie jest na tyle
rozwinięta żeby myśleć o pracy, swojej
przyszłości.

W ramach konsultacji odbywały się
spotkania z młodzieżą, która
wskazywała, że już na etapie
gimnazjum oczekują realnego i
rzetelnego poradnictwa zawodowego.
Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii

Zbyt mało chętnych na zajęcia
dodatkowe. Nie ma potrzeby
zwiększania ilości zajęć.
Zmienić płatne parkingi na darmowe.
Likwidacja parkomatów.

Zaproponowane działanie właśnie tego
dotyczy - zwiększenia liczby
darmowych miejsc parkingowych.

Czy to nie podchodzi pod działania CIS
– czy należy to uwzględniać w strategii

Zgodnie z informacjami PUP takie
działania będą od stycznia 2016 roku
realizowane przez CIS. W związku
z tym działanie zostało usunięte.

Weryfikacja punktu – PUP powinien
tym się zajmować

Fakt, że PUP zajmuje się koordynacją
szkoleń nie stoi na przeszkodzie, aby
takie projektowane działania były
w Strategii zapisane. W ten sposób
akcentujemy wagę działań
prowadzonych przez PUP, tym samym
zwracamy uwagę, że tego typu
czynności powinny być w przyszłości

Lp.

Zapis Strategii

Treść uwagi

12.

uwagi ogólne

Strategia powinna także dotyczyć
tematu dostępności komunikacyjnej
dla osób starszych

13.

uwagi ogólne

Nawiązanie współpracy z instytutem
dietetyki z PWSZ w Nysie

14.

uwagi ogólne

Zwrócić uwagę aby w strategii nie było
trybu życzeniowego, odnosiła się do
realiów.

15.

uwagi ogólne

16.

uwagi ogólne

W strategii należy zaakcentować
kwestie związane z rolnictwem
ekologicznym.
Strategia powinna porusza kwestie
dożywiania dzieci w szkołach

17.

uwagi ogólne

Należy podkreślić współpracę między
biznesem a szkołami, kierunki
kształcenie

Ewentualna propozycja zmiany

Odpowiedź
kontynuowane.
Informacje takie są zawarte
w dokumencie. Bardziej szczegółowo
temat jest omówiony w Strategii
Rozwoju transportu OF PN2020.
Zagadnienie jest zbyt szczegółowe by
znaleźć się w Strategii. Oczywiście
przekażemy rekomendacje realizacji
wdrażania zadań właścicielowi
projektu.
Dokument Strategii odnosi się do
wszystkich zadań publicznych, który
realizację na podmioty nakłada ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
Co więcej przypisane źródła
finansowania poszczególnym celom
operacyjnym wskazuje, że jest to
dokument pragmatyczny, a nie
życzeniowy.
Uwagę uwzględniono w dokumencie
Strategii
To jest działanie własne gmin, które
jest realizowane bez względu na to,
czy jest wpisane w Strategię.
Jest to podkreślone i uszczegółowione
w Strategii rynku Pracy OF PN2020.
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