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1. WSTĘP 

 

 

W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się konsultacje społeczne,  

w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Podedwórze.  

Cały proces konsultacyjny został zaplanowany przy współpracy ekspertów z Kancelarii 

Doradczej Synergia Sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu Gminy. Głównym celem konsultacji społecznych 

było omówienie dotychczasowej ,,Strategii Rozwoju Gminy Podedwórze na lata 2007 – 2015”, poznanie 

opinii interesariuszy na temat realizacji oraz aktualności celów i zadań zawartych w dokumencie 

lokalnym. 

W konsultacjach społecznych uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Podedwórze. 

2. Pracownicy Urzędu Gminy. 

3. Mieszkańcy Gminy Podedwórze. 

4. Pracownicy Kancelarii Doradczej Synergia sp. z o.o.  

 

W ramach rekrutacji uczestników i promocji konsultacji społecznych: 

 rozwieszono plakaty w placówkach użytku publicznego (UG, ZOZ, szkoły, itp.), 

 rozwieszono plakaty na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości należącej do Gminy 

Podedwórze, 

 rozłożono ulotki promocyjne, 

 zamieszczono  informacje na stronie internetowej Gminy. 

 

Głównym celem opracowanego sprawozdania jest opis kolejnych etapów konsultacji oraz 

przedstawienie opinii i uwag zgłoszonych przez uczestników procesu, które będą pomocne  

w przygotowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Podedwórze. 
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2. FORMA I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 

Konsultacje społeczne w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Urzędu Gminy Podedwórze 

odbywały się w formie bezpośredniej.  

Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiciele poszczególnych grup oraz mieszkańcy Gminy 

wyrażali opinie dotyczące aktualnej Strategii Rozwoju. W ramach konsultacji uczestnicy mogli również 

składać wnioski oraz propozycje do nowej Strategii Rozwoju. 

Konsultacje bezpośrednie 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 24.10.2014 roku w godz. 10.00 - 13.00 w sali nr 12  

w Urzędzie Gminy Podedwórze. 

Pierwszym punktem konsultacji było otwarcie spotkania przez Wójta Gminy Podedwórze  

p. Krzysztofa Chilczuka.  

Następnie zaprezentowane zostały działania podjęte w ramach realizacji ,,Strategii Rozwoju 

Gminy Podedwórze na lata 2007 – 2015”. Kolejno omówiono główne wnioski płynące z diagnozy stanu 

obecnego. Na spotkaniu zaprezentowane zostały również wyniki analizy SWOT przeprowadzonej  

z pracownikami gminy na wcześniejszych warsztatach.  

Po zaprezentowaniu wszystkich informacji rozpoczęła się część warsztatowa moderowana przez 

ekspertów Kancelarii Doradczej Synergia. Wyodrębnione zostały trzy obszary, które na tym etapie prac 

zostały wstępnie określone jako: 

 Infrastruktura społeczna i techniczna. 

 Sfera społeczna. 

 Sfera gospodarcza. 

W ramach analizy każdego obszaru uczestnicy otrzymali materiały przedstawiające główne punkty 

składające się na omawiane zagadnienia. 

Ostatnim punktem konsultacji było przemówienie p. Krzysztofa Chilczuka, który podziękował wszystkim 

obecnym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.  

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 14 osób.  
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3. CHARAKTERYSTYKA UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH PODCZAS KONSULTACJI. 

W ramach pracy w grupach, osoby obecne na spotkaniu pracowały na specjalnie w tym celu 

przygotowanych materiałach. Uczestnicy mieli wskazać poziom realizacji celów i zadań znajdujących się 

w dokumencie ,,Strategii Rozwoju Gminy Podedwórze na lata 2007 – 2015” oraz ich istotność dla 

dalszego rozwoju gminy. Oceny poszczególnych celów dokonywano na skali 1 – 5, gdzie 1 oznaczało, że 

dany cel nie został zrealizowany/nie jest istotny, a 5 – że cel został zrealizowany w całości/jest bardzo 

istotny. 

Wyniki pracy w grupach przedstawione zostały poniżej (przy każdym z celów wpisano średnią z ocen 

przypisanych przez wszystkich uczestników): 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA 

Poziom 

realizacji celu 

Istotność 

celu 

Cel I. Modernizacja i rozbudowa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

Cel operacyjny 1.1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

1.1.Budowa sieci kanalizacyjnej w Podedwórzu i w Mostach oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach 

gminy 

3 3,5 

1.2.Budowa oczyszczalni ścieków w Podedwórzu  1 1 

1.3.Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych, 

w tym poprawa nawierzchni dróg gminnych, budowa chodników 

pieszych i ścieżek rowerowych oraz parkingów 

3,75 4 

1.4.Parcelacja gruntów w Opolu 1,5 3 

Cel operacyjny 1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

1.5.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podedwórzu i Antopolu 2 3 

1.6.Adaptacja i renowacja Ośrodka Edukacji Regionalnej na cele 

turystyczne 

2 3 

1.7.Budowa i modernizacja parków wiejskich 1 1 

1.8.Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 1 2 

1.9.Budowa placów zabaw 2,5 3 
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SFERA SPOŁECZNA 

Poziom 

realizacji celu 

Istotność 

celu 

Cel II. Wykreowanie wizerunku aktywnej i przyjaznej gminy poprzez aktywizację obszarów 

wiejskich i wypromowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój turystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej 

1.1. Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i 

pieszych oraz tworzenie warunków dla turystyki aktywnej 

4 4,5 

1.2. Wsparcie tworzenia gospodarstw agroturystycznych 1,5 4,5 

1.3. Poprawa stanu obiektów stanowiących atrakcje turystyczne gminy, 

w tym modernizacja cmentarza w Podedwórzu oraz 

zagospodarowanie działki po byłej cerkwi w Hołownie 

3,5 3,5 

1.4.Opracowanie kompleksowej oferty turystycznej gminy 1 3,5 

1.5. Budowa wieży widokowej do obserwacji ptaków 1 4 

1.6. Oznaczenie obszaru Natura 2000 na terenie gminy Podedwórze 3 2 

Cel operacyjny 2.2. Promocja gminy Podedwórze. 

1.7. Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy 2 4,5 

1.8. Rozwój idei partnerstw międzynarodowych, poprzez poszukiwanie 

jednostek samorządu terytorialnego poza granicami kraju i 

podpisywanie umów partnerskich 

3,5 4,5 

 

 

  

SFERA GOSPODARCZA 
Poziom 

realizacji celu 

Istotność 

celu 

Cel III. Wzrost poziomu życia mieszkańców gminy 

Cel operacyjny 3.1 Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej 

1.1.Opracowanie strategii działań prokulturalnych w gminie oraz 

kalendarza imprez kulturalnych 

3,5 4 

1.2.Organizacja imprez kulturalnych, w tym przy potencjalnym 

wykorzystaniu centrum kulturalnego ulokowanego w Ośrodku Edukacji 

Regionalnej 

3,5 4 

1.3.Promocja kultury lokalnej i regionalnej 4,5 4,5 

1.4.Wspieranie zespołów artystycznych, twórców kultury 4,5 4,5 

Cel operacyjny 3.2 Działalność na rzecz ochrony zdrowia, sportu i rekreacji 

1.5.Wsparcie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 3 4,5 

1.6.Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt i urządzenia sportowe  5 5 

1.7.Budowa boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w 

Podedwórzu 

2 4 
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1.8.Opracowanie programu imprez sportowo-rekreacyjnych, w celu 

zaangażowania mieszkańców gminy w czynne uprawianie sportu 

2,5 3,5 

 

Podczas konsultacji uczestnicy wskazali propozycje działań oraz uwagi, które powinny zostać 

uwzględnione w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju: 

1. Infrastruktura techniczna i społeczna. 

 Dodanie do celu operacyjnego 1.1. ,,Inwestycje w infrastrukturę techniczną” następujących 

zadań: 

1.5. Scalenie gruntów w Zaliszczu. 

1.6. Scalenie gruntów w pozostałych miejscowościach (Podedwórze, Rusiły). 

1.7. Oświetlenie uliczne. 

1.8. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. 

1.9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy i starej części budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Podedwórzu. 

 Podział celu ,,1.1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Podedwórzu i w Mostach oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy”, na dwa odrębne działania: 

 Budowa sieci kanalizacyjnej w Podedwórzu i Mostach. 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach 

gminy. 

 Podział celu ,,1.5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podedwórzu i Antopolu” na dwa odrębne 

działania: 

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podedwórzu. 

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Antopolu. 

 Zmiana celu ,,1.4. Parcelacja gruntów w Opolu” na ,,Scalenie gruntów w Opolu”. 

 

2. Sfera społeczna. 

 Dodanie do celu operacyjnego 2.2. następujących zadań: 

1.9. Promocja gospodarcza gminy. 

1.10. Opracowanie i wydawanie publikacji. 

 

3. Sfera gospodarcza. 

 Dodanie do celu operacyjnego ,,3.1. Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej”, 

następujących zadań: 
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1.5. Wyposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający. 

1.6. Współwłasność sceny i jej wyposażenie. 

1.7. Utworzenie miejsca integracji i aktywności społecznej osób 50+ i osób niepełnosprawnych. 

 

Uczestnicy spotkania mogli również wskazać cele, które ich zdaniem nie są na tyle ważne aby zostały 

umieszczone w nowym dokumencie lokalnym. 

 

Cele operacyjne,  których nie należy umieszczać w przyszłej Strategii Rozwoju: 

1. Adaptacja i renowacja Ośrodka Edukacji Regionalnej na cele turystyczne. 

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Antopolu. 

3. Modernizacja cmentarza w Podedwórzu. 

 

 
Ogólne uwagi dotyczące dokumentu ,,Strategii Rozwoju Gminy Podedwórze na lata 2007 – 2015”. 

 Dodanie celu operacyjnego ,,3.3. Stworzenie warunków do inwestowania w Gminie”. 

 Dodanie celu operacyjnego ,,3.3. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej na terenie 

Gminy. 

3.3.1. Wspieranie przedsiębiorców. 

3.3.2. Różnicowanie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. 

3.3.3. Przygotowanie przedsiębiorców do zatrudniania ludzi. 

3.3.4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

 

W ramach ogólnych uwag dotyczących obecnej Strategii Rozwoju uczestnicy zgodnie stwierdzili, że 

należy ponownie przeanalizować analizę SWOT i wpisać dodatkowe punkty, bądź wykreślić cechy, które 

nie powinny się znaleźć w Strategii Rozwoju.  

Uczestnicy wskazali również, że należy jeszcze raz zweryfikować danę znajdujące się w diagnozie stanu 

obecnego. 

 

 


