Raport z konsultacji on-line
Opracowanie Strategii Rozwoju
Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz opracowanie Strategii Rozwoju dla gmin wchodzących w skład KOF
(gmina Barciany, gmina Srokowo, gmina Korsze, gmina Reszel, gmina
Kętrzyn, gmina miejska Kętrzyn)
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Projekt pn.: „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach
„Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”

Związek Gmin „Barcja”

Gmina Reszel

Gmina Korsze

W dniach 24 kwietnia - 1 maja 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu
dokumentów:



Strategii Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego,



Strategii Rozwoju Gminy Barciany,



Strategii Rozwoju Gminy Srokowo,



Strategii Rozwoju Gminy Korsze,



Strategii Rozwoju Gminy Reszel,



Strategii Rozwoju Gminy Wiejskiej Kętrzyn,



Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Poszczególne dokumenty zostały zamieszczone na Platformie CyfrowaDemokracja.pl.
Do każdej Strategii został przygotowany formularz on-line do zgłaszania uwag zawierający
następujące pola do wypełnienia przez autora uwagi:



Uwaga dotyczy: (wybór rozdziału)



Fragment od strony: …, nr wersu:…, do strony:…., nr wersu: ….



Treść uwagi



Uzasadnienie uwagi

Następujące linki do konsultacji:









Strategia Rozwoju Gminy Barciany:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-barciany-1
Strategia Rozwoju Gminy Srokowo:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-srokowo-1
Strategia Rozwoju Gminy Korsze:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-korsze-1
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-miejskiejketrzyn-1
Strategia Rozwoju Gminy Wiejskiej Kętrzyn:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-ketrzyn-1
Strategia Rozwoju Gminy Reszel:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-reszel-1
Strategia Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju

zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych gmin oraz na stronie Związku
Gmin „Barcja”.
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Za pomocą formularza on-line zostały zgłoszone uwagi wyłącznie do Strategii Rozwoju Gminy Reszel. Dodatkowo, w przypadku dwóch
Strategii Rozwoju – gminy wiejskiej oraz gminy miejskiej Kętrzyn zostały zamieszczone komentarze przy artykułach do konsultacji.
Wszystkie te uwagi zostały rozpatrzone i poniżej znajduje się zestawienie uwag wraz z informacją dotyczącą jej wprowadzenia w Strategii
bądź uzasadnieniem odrzucenia.
Strategia Rozwoju Gminy Reszel
Lp.
1.

Rozdział/część, do
którego odnosi się
uwaga*
Uwaga dotyczy: 9.3.
Szczegółowe kierunki
działań wraz z zadaniami
realizacyjnymi
Fragment od strony: 101, nr
wersu: 20, do strony: 101, nr
wersu: 40

Treść uwagi*
Szczegółowy kierunek działania 3.2: Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej gminy: Proponuję
dodanie konkretych celów: - budowa łącznika do
trasy rowerowej greenvelo (trasa Polski
Wschodniej) która przebiegała będzie przez Korsze
- wydanie mapy turystycznej gminy (wersja
elektroniczna i/lub papierowa)
Uzasadnienie uwagi: Odnośnie greenvelo:
Greenvelo jest największym w Polsce pojektem
turystyczno/rowerowym z planowanym oddaniem
do użytku do końca roku 2015. Część ścieżek w
naszym rejonie będzie gotowa jeszcze przez
wakacjami.W przypadku wyznaczenia/budowy
łącznika można liczyć na zwiększony ruch
turystyczny w Reszlu + wykorzystanie potencjału
marketingowego projektu greenvelo. Wymagałoby
to zainicjowania współpracy (trochę aktywności ze
strony pracowników informacji turystycznej?)
odnośnie mapy turystycznej: mapa wywieszona w
gablocie obok informacji turystycznej jest

Propozycja zmiany/uzasadnienie odrzucenia
Propozycja, aby istniejące zapisy zadań w kierunku
3.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy
rozszerzyć do następującej postaci:
 Budowa ścieżek rowerowych, w tym budowa
łącznika do trasy rowerowej greenvelo
 Stworzenie zintegrowanego systemu informacji
turystycznej (w tym wydanie mapy turystycznej
gminy) i oznakowania zabytków
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2.

Uwaga dotyczy: 3.2.
Rozwój społeczny
Fragment od strony: 17, nr
wersu: 1, do strony: 17, nr
wersu: 3

nieaktualna i nie zawiera informacji
turystycznycznych (co więcej brakuje na niej
niektórych dróg!). Mapa zamieszczona na stronie
urzędu gminy jest dramatycznej jakości, zawiera
błędy w nazwach miejscowości i jest zupełnie
nieprzydatna dla potrzeb potencjalnego turysty.
Proponuję przyjrzeć się mapie opracowanej przez
Chojnice dla produktu "Kaszubska Marszruta"
(dostępna w postaci pdf do pobrania ze strony
projektu) - może służyć jako przykład opracowania
wspomagającego ruch turystyczny i zachęcającego
do wizyty w rejonie. Podobne mapy są standardem
w turystycznych miejscowościach w większość
krajów Europy
Treść uwagi: Pierwsze zdanie punktu 3.2.2 wymaga
poprawki
Uzasadnienie uwagi: W obecnym brzmieniu nie ma
sensu / podaje nieprawdziwe informacje ("W 2013
r. w gminie Reszel odnotowano tylko 0,4
mieszkania na 1 000 mieszkańców")

Zdanie zostało zmienione na następujący zapis:
W 2013 r. w gminie Reszel wskaźnik mieszkań
oddanych do użytku na 1 000 mieszkańców wyniósł
0,4.
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Strategia Rozwoju Gminy Wiejskiej Kętrzyn
Lp.
1.

Treść uwagi*
W pkt. 9.2 Cele priorytetowe wyraźnie mówi się o koncepcji rozwoju
miasta, a nie gminy Kętrzyn co prawdopodobnie jest przeoczonym
błędem.

Propozycja zmiany/uzasadnienie odrzucenia
Rozdział został zweryfikowany pod tym względem, tak aby było
czytelne, że rozdział dotyczy gminy, a nie miasta.

Co do samej strategii za mało bierze ona pod uwagę swoistą specyfikę
gminy, a rozpoznanie potrzeb na podstawie 64 ankiet przy ponad
ośmiotysięcznej liczbie mieszkańców może budzić wątpliwości.

Strategia nie opiera się wyłącznie na wynikach ankiet. W ramach
diagnozy zostały przeprowadzone analiza desk research, zostały
również przeprowadzone spotkania informacyjno-warsztatowe.

Brakuje mi działań ukierunkowanych bezpośrednio na podnoczenie
umiejętności i świadomości mieszkańców gminy w zakresie zdrowia,
kultury, wychowania, korzystania z możliwości jakie daje współczesna
technika itp. Działań najogólniej mówiąc ukierunkowanych na zmianę
mentalności społecznej. Bez tego stawianie na rozwinięcie
przedsiębiorczości mieszkańców może być z góry skazane na porażkę.

Zdaniem Wykonawcy zadania w zakresie proponowanym przez autora
uwagi znajdują się w zapisach zadań do następujących kierunków
działań:
1.2. Lepsza dostępność i zakres opieki zdrowotnej w gminie
1.3. Poprawa opieki nad: dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami
starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie
1.4. Tworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
1.7. Rozwój potencjału kulturowego

5
Projekt pn.: „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w
zakresie planowania współpracy ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”

Związek Gmin „Barcja”

Gmina Reszel

Gmina Korsze

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn
Lp.
1.

Treść uwagi*
Po przeczytaniu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Miejskie Kętrzyn, uważam że jest on dość trafny. Ale
czy staro- nowa władza lokalna wyciągnie z niego właściwe wnioski.. W samej treści nie jest odkrywczy
potwierdza on dość świadomą wiedzę większości mieszkańców. Zgodzę się że miasto położone jest na
peryferiach turystycznych głównych atrakcji regionu. Ale też uczciwie należy powiedzieć że przespało swoją
szansę na aktywizację turystyki przez trafne inwestycje które pobudziły rozwój gospodarczy miasta. Plany
sieci ścieżek rowerowych są spóźnione o co najmniej 10 lat, zwłaszcza pomiędzy miastami powiatu. Jest to
nie wykorzystany potencjał zagospodarowania portfela turystów z zachodniej granicy którzy masowo
przemierzali rowerami te tereny od lat 80, a częstym przystankiem wraz zamkiem był Kętrzyn.Moim
zdaniem najpierw buduje się infrastruktórę, a następnie obiekty sportowe. Gdyby jeszcze te obiekty były
budowane z głową przykład rewitalizacja kompleksu basenów po modernizacji dalej służą tylko 2 miesiące
w roku gdyż nie mają zadaszenia. A przecież wycieczki przejeżdżają przez te miasto również i jesienią. Przy
okazji zatrzymaliby się na nocleg wraz z wizytą na tym mini parku wodnym, wydaliby pieniądze w mieści na
konsumcję. A tak miliony dotacji z unii europejskiej są 10 miesięcy utopione w suchym nieużytku. Dziwię się
jak osoba odpowiedzialna za ten marazm gospodarczy, zastój tego miasta dostaje tytuł samorządowego
menadżera regionu. Reprezentuję pokolenie produkcyjne i nie dziwię się koleżankom i kolegom którzy
wyjechali z tego miasta. Bo zwyczajnie nie ma co zakładać w tym mieście rodziny skoro nie będzie się miało
pracy na jej utrzymanie. A jest to skutek wieloletnich zaniedbań i złego zarządzania miastem. Dowodem na
to jest sytuacja szpitala. Oczywiście stawianie na sport przez władze miasta to dobra idea ale tylko od tego
miejsc pracy nie przybędzie. Chyba że będą to sportowe imprezy rangi krajowej, międzynarodowej i tu
widzę szansę np. nowoczesny parkur do zawodów jeździeckich wraz z trybunami, stadnina z tradycjami,
sport familiny i promocja miasta w Europie.. Tylko do tego trzeba odważnych decyzji. A nie pozorowania że
konkretnie coś się robi. Dużo mówi się o aktywizacji miszkańców do pracy, a czy samorząd, miasto w
obecnych czasach wspiera młodych np. tym że przedszkole otwarte byłoby do 18stej, w innych miastach
jest to możliwe. Człowiek mógłby rozważyć zatrudnienie się w oddalonym dalej miejscu pracu lub takim w
którym trzeba pracować dłużej niż do 15tej na państwowym etacie ... Zapraszam władze miasta np. do

Propozycja
zmiany/uzasadnienie
odrzucenia
Przekazany komentarz stanowi
ogólną ocenę dokumentu i nie
zawiera konkretnych propozycji
zmian do dokumentu.
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Białegostoku by podpatrzyli jak buduje się ścieżki rowerowe.Bo te w Kętrzynie są jak wyrób
czekoladopodobny . Tam gdzie wcześnie był chodnik bywa że i bardzo wąski dzieli się go na pół tak że na
części dla pieszych to już tylko z rodziny zmieści się co najwyżej jedna osoba z dzieckiem! W Białymstoku
scieżki w większości są poprowadzone obok chodnika. A tak samo zostały wybudowane ze środków
unijnych. Boli mnie że moje miasto lat szkolnych w tak znikomym zakresie wykorzystuje środki unijne, które
wykorzystane w mądry sposób podniosłyby go z marazmu gospodarczego. Życzę obecnym władzom by
wzięły treść tej Strategii do serca i przekuły jej zalecenia w czyny. Na koniec dodam że cieszy mnie, że
Dworcowi w Kętrzynie został przywrócony dawny blask, gdyż jest niejako jak dowód osobisty, reprezentując
nas, nasze aspiracje, zmiany których oczekujemy w pozycji miasta w regionie.

*Zachowana została pisownia oryginalna
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