Sprawozdanie
z konsultacji społecznych
dotyczących
celów określonych
w projekcie
Strategii Rozwoju Gminy
Słubice
na lata 2016 – 2023
Słubice, dnia 29 marca 2016 r.
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Przedmiot i cel konsultacji społecznych

I.

Przedmiotem
i

operacyjne

konsultacji
określone

o

zasięgu

w

lokalnym

projekcie

były

Strategii

cele

Rozwoju

strategiczne,
Gminy

szczegółowe

Słubice

na

lata

2016 – 2023.
Celem konsultacji było:
1) poinformowanie mieszkańców o trwających pracach nad stworzeniem projektu Strategii
Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 - 2023,
2) poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań i kierunków rozwoju gminy,
3) przyjmowanie

uwag

i

propozycji

mieszkańców

w

zakresie

celów

określonych

w projekcie strategii.
Podstawa prawna konsultacji społecznych

II.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o następujące akty normatywne:


zarządzenie

nr

4/2016

Kierownika

Urzędu

Miejskiego

w

Słubicach

z

dnia

14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących celów określonych w projekcie
Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2015 – 2023,


zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Słubic z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących
celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023.

Podstawę prawną do wydania zarządzeń stanowią akty prawna krajowego:


art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.),



art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (j. t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ze zm.)

oraz prawa miejscowego:


uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
w

sprawie

określenia

zasad

i

trybu

przeprowadzania

konsultacji

społecznych

z mieszkańcami gminy Słubice.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 3 do 29 lutego 2016 r. wśród mieszkańców
gminy Słubice.
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Działania podjęte w ramach konsultacji

III.

Informacje o konsultacjach społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczące celów
strategicznych, szczegółowych i operacyjnych określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy
Słubice na lata 2016 – 2023 były podawane w miejscach i terminach wskazanych w poniższym
harmonogramie:
L.p.
1.
2.
3.

4.

Zadanie
Przygotowanie treści informacyjnych
Przygotowanie ogłoszenia o konsultacjach (zarządzenie), formularza
ankiety konsultacyjnej, harmonogramu konsultacji
Faza informacyjna:

strony:
 bip.slubice.pl
 www.slubice.pl

media lokalne:
 Gazeta Słubicka
 HTS Słubice
Formy:

Formularz dostępny w następujących miejscach:
 na stronach: bip.slubice.pl, www.slubice.pl
 w Urzędzie Miejskim w Słubicach w Biurze
Obsługi Interesanta


spotkania eksperckie z grupami docelowymi:
 dyrektorzy jednostek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Słubice



5.

przedstawiciele organizacji pozarządowych

Osoba odpowiedzialna
WGN, Beata Bielecka
WGN

termin realizacji
do 3 lutego 2016 r.
do 3 lutego 2016 r.

Tomasz Horbacz
Beata Bielecka

czas trwania konsultacji

WGN

dystrybucja formularza
konsultacyjnego od 3 lutego 2016 r.
do 29 lutego 2016 r.

Jolanta Skręty

4 luty br. Urząd Miejski w Słubicach
godz. 9.00 sala konferencyjna nr 103
na I piętrze
11 luty br. Urząd Miejski w Słubicach
godz. 15.00 , sala konferencyjna nr

Sabina Matkowska
Beata Bielecka, zespół

spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy

analiza- zespół,
sprawozdanie –
Beata Bielecka,
Beata Nowakowska

Analiza - sprawozdanie

24 luty 2016 r. godz. 17.00 - SMOK,
sala konferencyjna na I piętrze
01 marca 2016 r.
31 marca 2016 r.

W ramach konsultacji społecznych przygotowana została informacja, która ukazała się
w dniu 3 lutego 2016 r. na stronach internetowych bip.slubice.pl i www.slubice.pl, a także
w lutowym wydaniu Gazety Słubickiej, w której Burmistrz Słubic zaprosił mieszkańców gminy
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących celów strategicznych, szczegółowych
i operacyjnych określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023.
Razem z informacją udostępniony został formularz konsultacyjny oraz tabela z celami.
Zorganizowane zostały także spotkania z grupami docelowymi: dyrektorami jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice oraz przedstawicielami
organizacji pozarządowych, a także spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy.
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IV.

Informacje i publikacje medialne

Informacje

o

konsultacjach

społecznych

były

publikowane

na

stronach

internetowych

oraz w lokalnej prasie
1)

http://www.slubice.pl/pl/wiadomosci/?id=3232

2)

http://www.slubice.pl/pl/wyszukiwanie?search=strategia

3)

V.

Materiały udostępnione mieszkańcom wraz z formularzem konsultacyjnym:

1) Informacja wraz z wymienionymi załącznikami:
Tworzymy strategię rozwoju gminy. Wyraź swoją opinię!
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz zachęca mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących celów, jakie znalazły się w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice
na lata 2016 – 2023.
Ponieważ trwają prace nad opracowaniem tego dokumentu 3 lutego 2016 roku rozpoczęliśmy
konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych
kierunków rozwoju gminy.
Strategia jest dokumentem, który ma wskazać te kierunki po to, żeby zapewnić gminie stały
i zrównoważony rozwój. Jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny
zostać podjęte, aby gmina mogła sprawnie funkcjonować i się rozwijać, jednocześnie dbając
o poprawę warunków życia mieszkańców.
Strategia stanowi też podstawę do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie
finansowania 2014-2024.
Ponieważ

tworzy

platformę

współdziałania

mieszkańców,

organizacji

pozarządowych,

przedsiębiorców i władz gminy przy jej tworzeniu bardzo ważne są propozycje Państwa i uwagi
mające na celu wypracowanie wspólnej przyszłości odpowiadającej potrzebom mieszkańców.
Termin konsultacji:
od 3 lutego do 29 lutego 2016 r.
Forma konsultacji:
Uwagi i propozycje można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronach bip.slubice.pl
i www.slubice.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach przy
ul. Akademickiej 1, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Tam też należy składać
wypełnione formularze. Formularze można również przesłać drogą elektroniczną na adres:
beata.bielecka@slubice.pl.
W ramach konsultacji zapraszamy również mieszkańców gminy na otwarte spotkanie, podczas
którego zaprezentujemy plany gminy w zakresie gospodarki, turystyki, kultury, sportu, rozwoju
przestrzennego, edukacji, rozwoju społecznego, bezpieczeństwa i rozwoju społeczeństwa
cyfrowego. Odbędzie się ono w środę

24 lutego o 17.00 w sali konferencyjnej na I piętrze

Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
Załączniki:
 cele strategiczne, szczegółowe i operacyjne określone w projekcie Strategii Rozwoju Gminy
Słubice na lata 2016 – 2023
 formularz konsultacyjny
 harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących celów
określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023
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Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Słubic z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie



przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących
celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023
2) Formularz konsultacyjny:
FORMULARZ KONSULTACYJNY
dotyczący celów strategicznych, szczegółowych i operacyjnych określonych w projekcie
Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023
Prosimy o wypełnienie formularza. Państwa uwagi i propozycje zostaną rozważone przy obieraniu kierunku, w jakim powinna zmierzać gmina,
aby zapewnić sobie stały i zrównoważony rozwój.

1.

ZGŁASZAJĄCY:

imię i nazwisko lub
nazwa organizacji
e-mail

tel./faks

podpis

2. UWAGI:
cel (proszę wskazać
liczbę porządkową
lp.

celu, do którego

treść uwagi

propozycja zmian

uzasadnienie

zostaną wniesione
uwagi)
1

2

3

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ INNYCH CELÓW I DZIAŁAŃ NIE WYMIENIONYCH W PROJEKCIE STRATEGII
WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Prosimy o złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub przesłanie na adres: beata bielecka@slubice.pl. Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu ankietowym.
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VI.

Przebieg konsultacji społecznych

Celem zagwarantowania lokalnej społeczności udziału w procesie podejmowania decyzji,
wypowiedzenia się oraz przedstawienia swoich uwag i propozycji zostały zorganizowane
spotkania z grupami docelowymi: dyrektorami jednostek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Słubice, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz spotkanie
otwarte z mieszkańcami gminy.
Zgodnie z § 12 uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z

mieszkańcami

gminy

Słubice,

konsultacje

mogą

być

przeprowadzane

z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form, takich jak, np. otwarte spotkanie, debata
z mieszkańcami, pokaz uliczny, wystawa, konkurs, spacer badawczy, prezentacja, warsztat,
badanie opinii mieszkańców, narzędzia internetowe, przy czym podczas prowadzenia konsultacji
należy zastosować co najmniej dwie z wyżej wymienionych form. Podczas prowadzonych
konsultacji społecznych zastosowano formę otwartego spotkania, debaty z mieszkańcami oraz
badania opinii mieszkańców (formularze).
Formularz konsultacyjny został udostępniony w formie elektronicznej na stronach: bip.slubice.pl
i www.slubice.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach przy
ul. Akademickiej 1, gdzie znajdowała się urna, do której można było wrzucać wypełnione
formularze.
1. Uwagi w formie elektronicznej:
Treść przekazanej wiadomości --Temat:

Strategia rozwoju gminy Słubice 2016-2023

Data:

Mon, 22 Feb 2016 14:30:11 +0100

Nadawca:Magda Abraham <m.abraham@instytut.net>
Adresat: Beata Bielecka <beata.bielecka@slubice.pl>

Szanowna Pani,
chciałabym zgłosić uwagi do przedstawionej w Gazecie Słubickiej tabeli celów.
Cel 6
Wydaje mi się, że sformułowanie celu 6 i 6.1., 6.2. niezupełnie do siebie, moim zdaniem, przystają. Tożsamość
lokalna gryzie się tu z kulturą wysoką i atrakcyjną ofertą rozrywkową.
Brakuje mi tu punktu 6.3. Moja propozycja:
Stworzenie placówki muzealnej, która miałaby za zadanie zbieranie, archiwizowanie, prezentowanie treści
związanych z historią miasta i regionu. Dodatkowo mogłaby również tworzyć ofertę edukacyjną.
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Treści historycznych i materiałów jest mnóstwo, taka placówka mogłaby mieć znaczenie ponadlokalne
i ponadregionalne. Przykłady tematów wystaw stałych czy czasowych lub projektów takiej placówki:
- historia miasta Słubice od 1945 roku
- historia frankfurckiego przedmieścia do 1945 roku
- bitwa pod Kunowicami
- wychowawczy obóz pracy w Świecku i budowa autostrady do Poznania
- osuszanie terenów nadodrzańskich kolonizacja w XVIII wieku (Nowy Lubusz)
- średniowieczne szlaki kupieckie i przeprawa przez Odrę w okolicy Lebus
- średniowieczna kraina: Ziemia Lubuska a województwo lubuskie
- osadnicy po 1945 roku, w tym Sybiracy
- granica na Odrze i Nysie 1945-1989
- historia Straży Granicznej i WOP-u
- lata 70. XX w stosunkach polsko-niemieckich
Można by jeszcze długo wymieniać. I takie miejsce mogłoby być świetnym narzędziem budowania tożsamości
lokalnej!
I trochę z uśmiechem, ale byłoby świetnie, gdyby ...
Cel 3.1.
Stworzenie połączenia promowego na Odrze pomiędzy miejscowościami Nowy Lubusz a Lebus.
Cel 5.1.
Zapobieganie poczuciu wykluczenia społecznego ze wspólnoty gminnej mieszkańców miejscowości położonych poza
planowanym wałem przeciwpowodziowym otaczającym miasto Słubice (Nowy Lubusz, Pławidło).
To tyle uwag. Załączam opis projektu, który realizujemy obecnie w Instytucie historii stosowanej, dotyczy on budowy
autostrady w okresie II wojny światowej. Obóz w Świecku był tylko elementem szerszego systemu obozów pracy
przymusowej, który chcemy zbadać.
Pozdrawiam serdecznie
Magda Abraham-Diefenbach

2. Spotkania
1) W dniu 4 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie eksperckie
z dyrektorami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla przedstawionego materiału i nie wnieśli żadnych uwag
oraz propozycji zmian. Lista uczestników spotkania oraz protokół stanowią odpowiednio załącznik
nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.
2) W dniu 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trakcie którego zaproponowano
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wprowadzenie do celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 –
2023 następujących zmian lub uwag:
 w pkt. 1.2 „Unowocześnienie infrastruktury gminnej gwarancją poprawy jakości życia
mieszkańców” zwrócono uwagę na brak śmietników i ławek na miejskich skwerach oraz
konieczność lepszego oznakowania ulic,
 w pkt. 3.2 „Marka Słubice-Frankfurt (Oder) bez granic instrumentem identyfikacji
wewnętrznej

wśród

lokalnej

społeczności

i

symbolem

atrakcyjności

gminy”

zaproponowano oznakowanie nowym logo Słubice-Frankfurt autobusu transgranicznego
oraz podjęcie działań mających na celu identyfikację mieszkańców z nową marką,
 w pkt. 4.2 „Programy rozwojowe realizowane przez szkoły i przedszkola ukierunkowane
na rozwijanie u uczniów postaw niezbędnych dla funkcjonowania we współczesnym
świecie” zaproponowano poszerzenie kręgu odbiorców działań o dorosłych mieszkańców
gminy poprzez stworzenie akademii seniorów oraz inkubatora przedsiębiorczości,
 w pkt. 5.3 „Stworzenie warunków dla nowoczesnej infrastruktury społecznej oraz realizacji
indywidualnych ścieżek w ramach pomocy społecznej” zaproponowano podjęcie działań
zmierzających do udzielenia wsparcia podmiotom ekonomii społecznej poprzez
zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego
podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia,
 w pkt. 7.1 „Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i funkcjonowania
Ochotniczych Straży Pożarnych” zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania
wspólnych działań Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa,
 w

pkt.

8.1

„Budowa

społeczności

świadomej

potrzeby

aktywności

fizycznej”,

zaproponowano utworzenie klasy sportowej na terenie Gminy Słubice, zwiększenie liczby
godzin zajęć wychowania fizycznego w szkołach, przywrócenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych SKS oraz dodanie do wyznaczonych sportowych dyscyplin wiodących
pływania,
 w pkt. 9.3 „Tworzenie warunków do budowy otoczenia cyfrowego” podjęto kwestię
dostępu do bezprzewodowego internetu na terenach sołectw Gminy Słubice.
Ponadto

Pan

Adam

Runiewicz

przedstawiciel

Fundacji

Hospicyjnej

„Dajmy

Nadzieję”

zaproponował zamieszczenie w dokumentach strategicznych zapisu dotyczącego udzielenia
wsparcia

dla

powstającego

na

terenie

Słubic

domu

opieki,

a

Pan

Adam

Poholski

ze Stowarzyszenia TWK w Słubicach zasugerował, aby zamieścić w dokumencie zapis dotyczący
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usuwania barier architektonicznych oraz zakupu środków transportu dla osób niepełnosprawnych
umożliwiający im swobodne poruszanie się po mieście.
Lista uczestników spotkania oraz protokół stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i nr 4
do niniejszego sprawozdania.

3) W dniu 24 lutego 2016 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się debata
z mieszkańcami Gminy Słubice. W trakcie debaty swoje uwagi, sugestie i propozycje wnieśli: Pan
Ryszard Potorski i Pan Jan Muzyka.
Pan Ryszard Potorski najpierw wspomniał o oczekiwaniach najmłodszych mieszkańców naszej
gminy zaprezentowanych w zorganizowanym dwa lata temu konkursie plastycznym pn. „Słubice
miasto moich marzeń”, w którym dzieci w formie rysunków przedstawiały swoje marzenia.
Najmłodsi marzą o utworzeniu na terenie naszego miasta parku rozrywki, pływalni i floty na rzece
Odrze, a także o wprowadzeniu zakazu ruchu tirów w mieście. Poza tym Pan Ryszard Potorski
zaproponował:


poprowadzenie transgranicznego szlaku rowerowego w formie przeprawy promowej
pomiędzy Nowym Lubuszem a Lebus,



zrealizowanie

przedsięwzięcia

pod

nazwą

„wspólny

rower

miejski”

polegającego

na możliwości wypożyczenia roweru po obu stronach rzeki, w tym roweru dla najmłodszych
z kaskiem,


zadbanie o infrastrukturę na terenach wiejskich w zakresie melioracji, np. poprzez
stworzenie

spółek

wodnych

lub

zrzeszenie

się

mieszkańców

celem

wspólnego

inwestowania,


dodanie

do

monitoringu

miejskiego

tzw.

„ławeczki

internetowej”

polegającej

na zamontowaniu na Placu Przyjaźni na wieży z zegarem kamery internetowej, dzięki której
mieszkańcy będą mogli zobaczyć co się dzieje w mieście,


wybudowanie na terenie Słubic stacji, czy też zainstalowanie urządzenia do ładowania
samochodów hybrydowych,
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stworzenie na terenie gminy Słubice tzw. katastru solarnego, który umożliwiałby
zainstalowanie solarów na budynkach,



uruchomienie w okolicy Świecka połączenia komunikacji wodnej z lądową pomiędzy
Słubicami a Frankfurtem, łączącego gminy i sołectwa nadodrzańskie, tzw. tramwaju
wodnego,



wybudowanie na terenie, na którym znajdują się ruiny Wieży Kleista pływalni z jacuzzi i spa
zamiast planowanej budowy restauracji, w ramach propagowania zdrowego trybu życia
i aktywnego wypoczynku,



podjęcie działań zmierzających do promocji turystycznej naszej gminy, np. poprzez
oznakowanie szlaków turystycznych,



stworzenie na terenie Słubic stałego parku rozrywki z karuzelą, z którego mogliby korzystać
również nasi sąsiedzi zza Odry,



umieszczenie w strategii gminy zapisów umożliwiających ubieganie się organizacji
sportowych o środki finansowe z gminnego budżetu na realizację zadań w zakresie
różnorakich dyscyplin sportowych,



stworzenie warunków do uprawiania transgranicznych sportów wodnych, np. kajakarstwa
lub turystyki żaglówkowej lub łódkami motorowymi,



wybudowanie mariny, np. w Rybocicach na terenie żwirowni.

Pan Jan Muzyka zaproponował:


stworzenie w Słubicach Domu Pracy Twórczej jako miejsca spotkań i działalności
artystycznej.

Lista uczestników spotkania stanowi odpowiednio załącznik nr 5
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3. Formularze konsultacyjne
W toku procesu konsultacji mieszkańcy zostali poproszeni o zgłaszanie w formie formularzy
ankietowych swoich uwag i propozycji dotyczących celów strategicznych, szczegółowych
i operacyjnych.
W odpowiedzi wpłynęły 4 formularze ankietowe złożone przez:
1) Pana Jana Muzykę
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2) Fundację Hospicyjną Dajmy Nadzieję
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3) Stowarzyszenie „Nasze Słubice PL”

14

15

4) Ryszarda Chusteckiego SOSiR Słubice, LKS Lubusz Słubice

16
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V.

Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag i wniosków oraz
sposobie ustosunkowania się do nich Burmistrza Słubic.

Podczas trwania konsultacji społecznych zgłoszono szereg propozycji i zmian w zakresie celów
strategicznych, szczegółowych i operacyjnych określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy
Słubice na lata 2016 – 2023, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Poniżej
przedstawiono w formie tabeli zestawienie wniesionych uwag, wniosków i propozycji oraz sposób
w jaki Burmistrz Słubic się do nich ustosunkował wraz z uzasadnieniem:
treść wniesionej uwagi

lp.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

brak śmietników i ławek na miejskich
skwerach
konieczność lepszego oznakowania ulic
oznakowanie nowym logo Słubice-Frankfurt
autobusu transgranicznego
podjęcie działań mających na celu
identyfikację mieszkańców z nową marką
poszerzenie kręgu odbiorców działań
zawartych w celu 4.2 o dorosłych
mieszkańców gminy poprzez stworzenie
akademii seniorów oraz inkubatora
przedsiębiorczości
Podjęcie działań zmierzających do udzielenia
wsparcia podmiotom ekonomii społecznej
poprzez zbudowanie stałych
zinstytucjonalizowanych mechanizmów
wsparcia merytorycznego podmiotów
ekonomii społecznej i ich otoczenia,
zintensyfikowanie wspólnych działań Straży
Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w celu
usprawnienia funkcjonowania systemu
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ustosunkowanie
się
Burmistrza
Słubic do wniesionej uwagi
zawarta w celu szczegółowym
1.2
zawarta w celu szczegółowym 1.1
zawarta w celu szczegółowym 3.2
zawarta w celu szczegółowym 3.2
zawarta w celu szczegółowym 4.2

zawarta w celu szczegółowym 5.1

są to działania realizowane wspólnie z
wymienionymi służbami w oparciu o
obowiązujące przepisy

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

bezpieczeństwa
utworzenie klasy sportowej na terenie Gminy
Słubice
zwiększenie liczby godzin zajęć wychowania
fizycznego w szkołach
przywrócenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych SKS
dodanie do wyznaczonych dyscyplin
wiodących pływania
zapewnienie dostępu do bezprzewodowego
internetu na terenach sołectw Gminy Słubice,
udzielenie wsparcia dla powstającego na
terenie Słubic domu opieki
wykonanie fotowoltaiki, pomp ciepła, paneli
solarnych oraz ekologicznego oświetlenia dla
potrzeb domu opieki
usuwanie barier architektonicznych
zakup środków transportu dla osób
niepełnosprawnych umożliwiający im
swobodne poruszanie się po mieście
poprowadzenie transgranicznego szlaku
rowerowego w formie przeprawy promowej
pomiędzy Nowym Lubuszem a Lebus
realizacja przedsięwzięcia pod nazwą
„wspólny rower miejski”

19. wspieranie budowy infrastruktury w zakresie

20.
21.
22.
23.

melioracji na terenach wiejskich poprzez
stworzenie spółek wodnych lub zrzeszenie się
mieszkańców
poszerzenie monitoringu miejskiego o
inicjatywę pod nazwą „ławeczka internetowa”
wybudowanie stacji do ładowania
samochodów hybrydowych
stworzenie katastru solarnego
uruchomienie tzw. tramwaju wodnego
pomiędzy Słubicami a Frankfurtem

24. wybudowanie na terenie, na którym znajdują
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

się ruiny Wieży Kleista pływalni z jacuzzi
i spa
promocja turystyczna gminy poprzez
oznakowanie szlaków turystycznych
stworzenie parku rozrywki
umieszczenie w strategii gminy zapisów
umożliwiających ubieganie się organizacji
sportowych o środki finansowe z gminnego
budżetu na realizację zadań w zakresie
różnorakich dyscyplin sportowych
stworzenie warunków do uprawiania
transgranicznych sportów wodnych
wybudowanie mariny
stworzenie Domu Pracy Twórczej
stworzenie usystematyzowanej oferty edukacji
kulturalnej dla dzieci i młodzieży (opracowanie
kalendarza propozycji edukacji kulturalnej)
dofinansowanie systematycznego dostępu do
kultury wysokiej (Dom Pracy Twórczej)
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zawarta w celu szczegółowym 8.3
zawarta w celu szczegółowym 8.3
zawarta w celu szczegółowym 8.3
miasto nie ma warunków do
uprawiania takiej dyscypliny sportu
zawarta w celu szczegółowym 9.3
nie mieści się w zakresie zadań
własnych gminy
nie mieści się w zakresie zadań
własnych gminy
zawarta w celu szczegółowym 1.2
zawarta w celach szczegółowych
1.1 i 5.1
zawarta w celu szczegółowym 1.4
nie przewiduje się do realizacji w
okresie na jaki opracowywana jest
strategia
nie mieści się w zakresie zadań
własnych gminy
zawarta w celu szczegółowym 1.2
zawarta w celu szczegółowym 1.3
zawarta w celu szczegółowym 1.3
nie przewiduje się do realizacji w
okresie na jaki opracowywana jest
strategia
zaplanowano inne przeznaczenie dla
tego miejsca
zawarta w celu szczegółowym 3.1
zawarta w celu szczegółowym 1.4
istnieje taka możliwość w oparciu o
obowiązujące przepisy

zawarta w celu szczegółowym 8.1
zawarta w celu szczegółowym 1.4
zawarta w celu szczegółowym 1.4
zawarta w celu szczegółowym 6.1
zawarta w celu szczegółowym 6.1

33. termomodernizacja głównego budynku

zawarta w celu szczegółowym 1.4

34.

zawarta w celu szczegółowym 2.2

35.
36.
37.
38.

zawarta w celu szczegółowym 1.4
zawarta w celach szczegółowych
8.1 i 8.3
zawarta w celu szczegółowym 8.1
złożona propozycja nie mieści się w
granicach kompetencji gminy

39. stworzenie placówki muzealnej, która miałaby

przedsięwzięcie możliwe do realizacji
w ramach działania 3.1

40.

zawarta w celu szczegółowym 5.1

41.
42.

VI.

administracyjnego SOSiR
rewitalizacja płyt piłkarskich bocznych i
stadionu
modernizacja i rozbudowa bazy sportowej,
stworzenie platformy współpracy między
klubami, samorządem lokalnym i
edukacyjnymi jednostkami oświatowymi
powołanie Społecznej Rady Sportu
umożliwienie zawodnikom wykonywania
podstawowych badań sportowych na miejscu
w Słubicach

za zadanie zbieranie, archiwizowanie,
prezentowanie treści związanych z historią
miasta i regionu
zapobieganie poczuciu wykluczenia
społecznego ze wspólnoty gminnej
mieszkańców miejscowości położonych poza
planowanym wałem przeciwpowodziowym
otaczającym miasto Słubice (Nowy Lubusz,
Pławidło)
nawiązanie kontaktów z innymi miastami
celem organizacji wspólnych imprez
plenerowych
zwiększenie udziału obywateli poprzez czynny
udział w pracach JST (wprowadzenie budżetu
obywatelskiego i inicjatywy uchwałodawczej).

złożona propozycja nie jest zadaniem
priorytetowym dla gminy
realizacja postulatu nie wymaga
umieszczenia w strategii

Podsumowanie

Konsultacje społeczne miały charakter otwarty. Każdy mieszkaniec, organizacja społeczna
czy inny podmiot miał możliwość wyrażenia swojej opinii, zgłoszenia uwag czy też przekazania
propozycji. Część ze zgłoszonych propozycji wpisuje się w cele szczegółowe, niektóre
z przedstawionych propozycji nie są zaplanowane do realizacji w okresie obowiązywania strategii,
inne nie mogą być zrealizowane przez gminę, ponieważ nie wpisują się w zakres zadań własnych
gminy.

sporządziła: Beata Nowakowska, dnia 30 marca 2016 r.
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