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 Nowa Sól, dnia 24.10.2022 r. 

 

Sprawozdanie  
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu  

„Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030” 

 

  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), uchwały nr XLVI/417/21 

Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-

2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030”. 

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1057 ze zm.), uchwała nr XLVI/417/21 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030”, w tym 

tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Miasta Nowa Sól, sąsiednich 

gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz uzyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim 

potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.  

4. Termin konsultacji: od 2 września 2022 r. do 6 października 2022 r.   

5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Prezydent Miasta Nowa Sól.  

6. Formy przeprowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w formie papierowej lub 

elektronicznej za pomocą udostępnionego formularza oraz przesyłania na adres 

mailowy wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach, przesyłania pocztą lub złożenia 

osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, a także spotkanie konsultacyjne, które 

odbyło się 15 września 2022 r., o godzinie 16:00, w małej sali Nowosolskiego Domu 

Kultury przy ul. M. J. Piłsudskiego 49. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 13 osób.  

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach 

społecznych na oficjalnym serwisie miejskim Nowej Soli z załączeniem pliku 

z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030” i formularzem 

zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian, wywieszenie ogłoszenia Prezydenta Miasta 

w Urzędzie, wywieszenie plakatów informacyjnych w Urzędzie (3 szt.) i Centrum 

Aktywności Społecznej, zamieszczenie 2 ogłoszeń ramkowych w „Tygodniku Krąg”, 

ufundowanie bezterminowych voucherów rodzinnych na rejs statkiem Laguna. 

8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych aktywny 

udział wzięło łącznie 8 mieszkańców, z czego: 
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- 7 osób uczestniczyło aktywnie podczas spotkania konsultacyjnego (w tym 1 osoba 

uczestnicząca aktywnie w spotkaniu przesłała również uwagi drogą elektroniczną), 

- 1 osoba przesłała uwagi drogą elektroniczną. 

Do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły uwagi przesłane pocztą tradycyjną, nie złożono 

również uwag osobiście.          

9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych 54 uwag wraz z uzasadnieniem: 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

1. 

Część II 

Rozdział 2 

str. 45 punkt 

3.3. 

„Profesjonalizacja i aktywizacja organizacji 

pozarządowych” – zbyt ogólnikowo 

Stworzenie Klubu Cukrzyka wraz z 

punktem konsultacyjnym dla osób 

chorych lub w grupie ryzyka, 

stworzenie placówek „Przyjaznych 

cukrzykowi”. 

Częściowo 

uwzględnione 

Część strategiczna opiera się o 

kierunki działania, a nie 

konkretne przedsięwzięcia. 

Wyodrębnienie jednego 

stowarzyszenia działającego na 

terenie Miasta byłoby 

krzywdzące względem innych 

organizacji. Podniesiony 

problem chorób 

cywilizacyjnych, w tym 

cukrzycy, otyłości, 

nadciśnieniu odnalazł swoje 

odzwierciedlenie w dodanym 

kierunku działań w celu 3.3. o 

następującym brzmieniu: 

„Dostosowanie usług do osób 

dotkniętych chorobami 

cywilizacyjnymi oraz 

profilaktyki zdrowia”. 

Zapis wprowadzono na str. 47 

Strategii oraz str. 78 Diagnozy 

2. 

Część II 

Rozdział 2 

str. 45 punkt 3.1 

„Rozwój oferty Centrum Aktywności 

Społecznej” – brak oferty kursów językowych 

dla uboższych dzieci 

Stworzenie Centrum Języków 

Obcych (głównie j. angielskiego) 

dla dzieci, młodzieży z uboższych 

rodzin, których dochód nie pozwala 

na korzystanie z korepetycji 

i szkół językowych – wyrównanie 

szans edukacji 

Nie uwzględniono 

Znaczna szczegółowość 

proponowanej zmiany. 

Kierunek działań „Rozwój 

oferty Centrum Aktywności 

Społecznej” nie wyklucza 

prowadzenia kursów 

językowych dla uboższych 

dzieci. Jednak oferta Centrum 

Aktywności Społecznej może 

się zmieniać w zależności od 

potrzeb mieszkańców. 

3. 

Część I 

Rozdział 1 

str. 10 

Park Krasnala aktualnie wymaga renowacji – 

zdewastowane zabudowania, nieodmalowane 

figury i elementy placu zabaw 

Renowacja obiektów wraz z 

rozbudową mini-zoo, stworzenie 

„kącika młodego biologa” 

Nie uwzględniono 

Proponowana uwaga wpisuje 

się w treści Strategii dot. celu 

2.2., kierunku o treści: 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

„Stworzenie kompleksowej 

i zintegrowanej oferty 

turystycznej miasta i okolic 

pod przewodnictwem Centrum 

Informacji Turystycznej”. 

4. 

Część II 

rozdział 2 

Punkt 2/3 

str. 45 

Aktywizacja seniorów – zbyt ogólnikowo – brak 

informacji o chorobach cywilizacyjnych 

(cukrzyca, otyłość, nadciśnienie itd.) 

Stworzenie programu profilaktyki 

otyłości u osób starszych w oparciu 

o bilans u lekarzy rodzinnych – 

pomiarów BM, stworzenie bazy 

dietetyków, punkt konsultacyjny dla 

osób otyłych.   

Częściowo 

uwzględniono. 

Część strategiczna opiera się o 

kierunki działania, a nie 

konkretne przedsięwzięcia. 

Wyodrębnienie jednego 

stowarzyszenia działającego na 

terenie Miasta byłoby 

krzywdzące względem innych 

organizacji. Podniesiony 

problem chorób 

cywilizacyjnych, w tym 

cukrzycy, otyłości, 

nadciśnieniu odnalazł swoje 

odzwierciedlenie w dodanym 

kierunku działań w celu 3.3. 

o następującym brzmieniu: 

„Dostosowanie usług do osób 

dotkniętych chorobami 

cywilizacyjnymi oraz 

profilaktyki zdrowia”.  

Zapis wprowadzono na str. 47 

Strategii oraz str. 78 Diagnozy 

5. 

Rozdział 7,  

Wnioski z 

diagnozy 

gospodarczej,  

Diagnoza: 2.3. 

Stan finansów 

samorządowych, 

Potencjał 

inwestycyjny 

Kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej są 

już nieaktualne z uwagi na podjętą w ostatnim 

czasie uchwałę. Kwoty te będą się na bieżąco 

zmieniały. 

Zaleca się zastosowanie 

współczynnika (niezależnego od 

inflacji) zamiast konkretnych kwot, 

które bardzo szybko ulegają 

zmianom. Nie uwzględniono. 

Przystępując do opracowania 

diagnozy strategicznej Miasta 

wyznaczono rok bazowy, 

którego dotyczyły analizowane 

dane. Potencjał inwestycyjny 

został oszacowany na lata 

obowiązywania Strategii 

zgodnie z uchwałą nr 

XXXVI/309/20 Rady Miejskiej 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowa Sól – 

Miasto na lata 2021-2033 

zatwierdzoną przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową, która 

uwzględnia kształtowanie się 

dochodów i wydatków z lat 

poprzednich, wpływ 

czynników zewnętrznych, 

takich jak PKB i inflacja, a 

także planowanych 

przychodów i rozchodów oraz 

przedsięwzięć. 

Każdorazowo w wyniku zmian 

makroekonomicznych lub kwot 

zaplanowanych w budżecie, 

Miasto będzie aktualizować 

potencjał inwestycyjny zgodnie 

z wytycznymi opisanymi w 

rozdziale 7 Strategii. 

6. 

Cel operacyjny 

3.1. (kierunek 

działań) 

 

Należy zwiększyć otwartości urzędu dla 

mieszkańców, zwiększyć dostęp do informacji, 

mieszkańcy nie mają wiedzy co będzie 

podejmowane na sesji. 

Należy wprowadzić zapis w 

Strategii, który zwiększy otwartość 

urzędu na mieszkańców. 

Nie uwzględniono 

Na stronie internetowej Miasta 

oraz w BIP znajdują się 

wszystkie wymagane 

informacje dotyczące 

funkcjonowania samorządu, 

w tym ogłoszenia o 

zbliżających się sesjach Rady 

Miejskiej wraz z planowanym 

porządkiem obrad.  

7. 

Cel operacyjny 

1.1. (kierunek 

działań) 

Brak informacji o zjazdach (węzłach) z trasy S3 

w strefie północnej, które odciążałyby miasto ze 

znacznego natężenia ruchu drogowego. 

Wprowadzenie do Strategii 

rozwiązań infrastrukturalnych, które 

odciążałyby Miasto, w postaci 
Nie uwzględniono 

Wyznaczenie lokalizacji 

węzłów zostaje określone w 

dokumentach wyższego rzędu 

m.in. w Planie 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

zjazdów z S3 (w strefie północnej), 

zjazdu bezpośredniego na SSE. 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Lubuskiego, Planie 

Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Zielonogórsko-

Nowosolskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (SUMP dla 

ZNOF). Ponadto, w 

dokumencie Strategii widnieje 

zapis dotyczący zwiększenia 

przepustowości 

komunikacyjnej 

w szczególności drogowej, 

kolejowej i rowerowej, 

przyjaznej dla wszystkich 

użytkowników (cel 1.1.). 

8. 

Cel operacyjny 

1.3. (kierunek 

działań) 

Brak informacji w Strategii o planowanych 

działaniach w ramach ekonomicznego 

gospodarowania odpadami. 

Należy dodać kierunek dotyczący 

ekonomii działań w związku z 

zagospodarowaniem śmieci i 

obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych, w postaci m.in. 

spalarni, biogazowni. 

Nie uwzględniono 

Miasto przekazało zadanie 

gospodarki odpadami 

Związkowi Międzygminnemu 

„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, zatem 

nie odpowiada za 

gospodarowanie odpadami.   

9. 

Cel operacyjny 

1.1. (kierunek 

działań) 

Częściowa informacja nt. transportu 

intermodalnego w rezultatach pkt 1.1. 

Należy dodać kierunek dotyczący 

rozwoju transportu intermodalnego 

w kontekście strefy i kolei poprzez 

wprowadzenie zmian „tiry na 

kolej”.  

Nie uwzględniono 

Uwaga zbyt szczegółowa, jej 

treść zawiera się w celu 1.1., 

kierunek „Poprawa układu 

komunikacyjnego w Mieście 

na rzecz zwiększenia 

przepustowości 

komunikacyjnej 

w szczególności drogowej, 

kolejowej i rowerowej, 

przyjaznej dla wszystkich 

użytkowników”.  
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

10. 

Cel operacyjny 

1.1. (kierunek 

działań) 

Należy uzupełnić cel operacyjny 1.1. o kierunek 

w zakresie spójnego systemu ścieżek 

rowerowych.  

Należy uzupełnić kierunek 

dotyczący transportu rowerowego o 

spójny system ścieżek rowerowych, 

kompleksowo ze sobą połączony.  

Nie uwzględniono 

 

Kierunek działań „Poprawa 

układu komunikacyjnego w 

Mieście na rzecz zwiększenia 

przepustowości 

komunikacyjnej 

w szczególności drogowej, 

kolejowej i rowerowej 

przyjaznej dla wszystkich 

użytkowników” zawiera 

w sobie spójny system dróg 

rowerowych. 

11. 

Diagnoza 

przestrzenna, 

gospodarcza i 

społeczna 

Miasta Nowa 

Sól, część 3. 

Diagnoza 

sytuacji 

społecznej 

gminy, 3.1. 

Demografia; 

Cel operacyjny 

3.2. (kierunek 

działań) 

Brak informacji o trendzie w zakresie chorób 

cywilizacyjnych, kondycji społeczeństwa oraz 

wyzwaniach jakie mają samorządy z uwagi na 

obecność mieszkańców obciążonych chorobami 

tj. cukrzyca, nadciśnienie, otyłość itd.   

Dodanie do części społecznej w 

diagnozie informacji o chorobach 

cywilizacyjnych i kondycji 

społeczeństwa oraz w kierunkach 

działań punktu dotyczącego 

dostosowania usług do osób 

objętych chorobami 

cywilizacyjnymi oraz profilaktyki 

zdrowia. 

Częściowo 

uwzględnione 

Część strategiczna opiera się 

o kierunki działania, a nie 

konkretne przedsięwzięcia. 

Wyodrębnienie jednego 

stowarzyszenia działającego na 

terenie Miasta byłoby 

krzywdzące względem innych 

organizacji. Podniesiony 

problem chorób 

cywilizacyjnych, w tym 

cukrzycy, otyłości, 

nadciśnieniu odnalazł swoje 

odzwierciedlenie w dodanym 

kierunku działań w celu 3.3. 

o następującym brzmieniu: 

„Dostosowanie usług do osób 

dotkniętych chorobami 

cywilizacyjnymi oraz 

profilaktyki zdrowia”.  
Zapis wprowadzono na str. 47 

Strategii oraz str. 78 Diagnozy 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

12. 

Cel operacyjny 

3.1. (kierunek 

działań) 

Obiekty sportowe powinny być dłużej otwarte 

wtedy zwiększy się ich dostępność. Warto jest 

także wyposażyć je w dodatkowe oświetlenie. 

Doszczegółowienie kierunku 

działań 3.1. w zakresie sportu i 

rekreacji o obiekty sportowe 

bardziej dostępne pod kątem godzin 

otwarcia oraz oświetlenia. 

Nie uwzględniono  

Uwaga zbyt szczegółowa, 

wpisuje się w kierunek 

działania w celu 3.1.: 

„Tworzenie sieci infrastruktury 

sportowej dla mieszkańców 

Miasta”. 

13. 

Cel operacyjny 

3.2. (kierunek 

działań) 

Warto dodać informację o wykorzystaniu 

walorów Miasta poprzez doszczegółowienie i 

wzięcie pod uwagę potencjału Parku Krasnala. 

Uszczegółowienie kierunku w 

zakresie wykorzystania walorów 

Miasta tj. Park Krasnala poprzez 

wprowadzenie ścieżki edukacyjnej i 

mini Zoo.  
Nie uwzględniono  

Strategia ma charakter ogólny, 

opiera się o kierunki działań a 

nie konkretne przedsięwzięcia.  

Proponowane działanie wpisuje 

się w kierunek działań w celu 

3.2. o treści: „Wyznaczanie 

miejsc publicznych i ich 

zagospodarowanie do rozwoju 

kreatywnego młodych 

mieszkańców Miasta” 

14. 

Uwaga ogólna 

do całego 

dokumentu 

W SRM nie ma nawet wzmianki o 

funkcjonowaniu na terenie miasta od ponad 60 

lat Państwowej Szkoły Muzycznej. W kulturze 

miejskiej pełni wiodącą rolę, współpracując ze 

wszystkimi pozostałymi instytucjami kultury, 

które w dużym stopniu opierają się o uzyskane z 

PSM kadry (wykonawcze, pedagogiczne).  

Jest jedyną instytucją umożliwiającą młodzieży 

nowosolskiej kontakt z kulturą wysoką. 

Rozwój PSM jest ściśle związany z rozwojem 

miasta i w drugą stronę też to działa, gdyż 

funkcjonowanie szkoły muzycznej na terenie 

miasta jest dodatkowym atutem przy decyzjach 

migracyjnych kadry do pracy w Nowej Soli. 

Światowej klasy muzycy rozpoczynali swoją 

karierę od nauki w nowosolskiej PSM, co też 

nie jest bez znaczenia dla marki miasta. 

Współpraca Miasta ze szkołą w organizowaniu 

stałych konkursów regionalnych czy 

 

Uwzględniono 

W Diagnozie na str. 55 dodano 

zapis: „Nowosolska 

Państwowa Szkoła Muzyczna 

im. Grażyny Bacewicz 

funkcjonuje na terenie Miasta 

od ponad 60 lat i jest jedną z 

największych (210 uczniów), 

najwyżej notowanych (w latach 

2016-2018 I-III lokaty w 

rankingu) i najwcześniej 

powołanych (1967 r.) 

państwowych szkół 

muzycznych w województwie. 

Z blisko 1700 absolwentów, 

23% podjęło naukę w szkołach 

wyższego stopnia. Wielu z nich 

zostało wykładowcami 

wyższych uczelni, weszło w 

skład czołowych zespołów i 
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Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

ogólnopolskich jest dobrym krokiem w 

podnoszeniu jakości marki danego miasta (o ile 

mniej byśmy słyszeli o Dusznikach, gdyby nie 

konkursy chopinowskie). PSM nie jest 

instytucją samorządową, ale jest w tak dalekiej 

symbiozie z samorządem w każdym aspekcie 

życia miejskiego, że nie uwzględnienie jej 

rozwoju w SRM jest oczywistym błędem. 

orkiestr kraju (Wrocław, 

Warszawa, Poznań, 

Bydgoszcz, Katowice, 

Szczecin, Zielona Góra). W 

przestrzeni miejskiej pełni 

istotną rolę, współpracując ze 

wszystkimi pozostałymi 

instytucjami umożliwia 

młodym mieszkańcom kontakt 

z kulturą. Współpraca Miasta 

ze szkołą przejawia się poprzez 

uczestnictwo w życiu 

muzycznym. Odnotowuje się 

uczestnictwo uczniów w 

koncertach, uroczystościach 

świeckich i religijnych. Od lat 

działają formy muzykowania 

zespołowego, te szkolne 

(kameralne, big band, chór, 

orkiestra) i te środowiskowe 

(orkiestra „Elektryka”, zespoły 

Nowosolskiego Domu Kultury, 

orkiestra i schole parafialne), a 

do tego upowszechnia się 

muzykę w szkołach i 

przedszkolach, podczas 

uroczystości lokalnych i 

festynów. Szkoła mieści się w 

dwóch budynkach przy ul. 

Zjednoczenia 42 oraz przy ul. 

Kołłątaja 1. Ze względu na 

bardzo zły stan techniczny 

budynków oraz ich znaczne 

oddalenie od siebie (około 80% 

uczniów systematycznie, a 
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100% doraźnie, pokonuje w 

każdych warunkach odległość 

1 kilometra), co powoduje 

znaczne utrudnienia 

dydaktyczne, Miasto 

podejmuje starania aby 

pozyskać wsparcie finansowe 

od Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na 

sfinansowanie prac 

remontowo-adaptacyjnych 

Willi Gruschwitza na terenie 

parku Nowosolskiej Fabryki 

Nici „Odra”, aby docelowo 

przenieść tam siedzibę szkoły.” 

W Strategii na str. 21 we 

wnioskach z diagnozy sytuacji 

społecznej Miasta 

zamieszczono zapis: 

„Nowosolska Państwowa 

Szkoła Muzyczna im. Grażyny 

Bacewicz funkcjonuje na 

terenie Miasta od ponad 60 lat i 

jest jedną z największych 

państwowych szkół 

muzycznych w województwie. 

Znaczna część absolwentów 

szkoły podjęła naukę w 

szkołach wyższego stopnia. W 

przestrzeni miejskiej szkoła 

pełni istotną rolę, 

współpracując ze wszystkimi 

pozostałymi instytucjami 

umożliwia młodym 

mieszkańcom kontakt z 
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kulturą. Współpraca Miasta ze 

szkołą przejawia się poprzez 

uczestnictwo w życiu 

muzycznym. Szkoła mieści się 

w dwóch budynkach przy ul. 

Zjednoczenia 42 oraz przy ul. 

Kołłątaja 1. Ze względu na 

bardzo zły stan techniczny 

budynków oraz odległość 

pomiędzy nimi, co powoduje 

znaczne utrudnienia 

dydaktyczne, Miasto 

podejmuje starania, aby 

pozyskać wsparcie finansowe 

na prace remontowo-

adaptacyjne Willi Gruschwitza 

na terenie parku Nowosolskiej 

Fabryki Nici „Odra”, w celu 

przeniesienia tam siedziby 

szkoły.” 

Dodano także na str. 51 

Strategii kierunek działań w 

celu 4.3. o brzmieniu: 

„Zwiększenie szans 

edukacyjnych dla dzieci 

utalentowanych”, na str. 80 

Diagnozy oraz uzupełniono w 

Strategii na str. 32 analizę 

SWOT w części społecznej, 

słabe strony o zapis: 

„niedostateczny poziom 

wsparcia edukacyjnego dla 

dzieci i młodzieży 

utalentowanej”. 
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15. 

SRM str.9 i 

str.77/7 

przedostatni 

akapit do 

uzupełnienia 

Napisanie, że "reaktywuje się żegluga rzeczna" 

nie jest prawdą. 

 

Po poprawieniu: ...funkcję wodnego 

szlaku komunikacyjnego. Do dziś 

pozostał port rzeczny, przystań i 

stocznia, które kiedyś służyły do 

załadunku soli, jako zimowa 

przystań żeglugi, do budowy i 

remontu barek, jako port rybacki, 

jako przystań sportów wodnych. 

Obecnie port, przystań, marina 

stanowią największą bazę 

turystyczną na Szlaku Doliny 

Środkowej Odry, stocznia dalej 

pełni swą funkcję. 

Nie uwzględniono 

Stwierdzenie to jest 

prawidłowe. Dowodem 

niniejszego stwierdzenia są 

m.in. rejsy galarem, 

organizowane od 9 lat, rejsy 

statkiem Laguna oraz coraz 

prężniej działająca stocznia 

rzeczna. 

 

16. 

SRM str. 9 

 

Raz w SRM str.9 używa się nazwy Centrum 

Przesiadkowe, innym razem Centrum Obsługi 

Pasażera. 

 

Uwzględniono 

W dokumencie zmieniono 

pojęcie Centrum Przesiadkowe 

na Centrum Obsługi 

Pasażerów. 

Zapis wprowadzono na str. 9, 

13 Strategii oraz str. 8, 13, 27  

Diagnozy 

17. 

str. 9 i str.78  Zamiast tekstu " komunikację przez Nową Sól 

w relacji Wrocław Główny – Szczecin 

Główny." proponuję bardziej prawdzie 

odpowiadający zapis 

"komunikację przez Nową Sól w 

relacji Śląsk – Wybrzeże". Celem 

transportu towarowego nie jest ani 

Wrocław ani Szczecin. 

Nie uwzględniono 

Zgodnie z danymi PKP linia 

kolejowa o numerze 273 

przebiega w relacji Wrocław 

Główny – Szczecin Główny. 
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18. 

str.10 i str. 79 Akapit o miedzi jest problematyczny. 

 

Należy go usunąć, gdyż SRM jest 

do 2030 roku, a żadne ruchy w 

kierunku budowy zagłębia 

miedziowego nie nastąpią do tego 

czasu. Jeżeli jednak wzmianka o 

miedzi zostanie, to należy napisać 

również, że w związku z budowa 

zagłębia należy się przygotować na 

rozwiązanie szeregu problemów, 

wśród których ochrona środowiska 

jest jednym z wielu w kontekście 

stwierdzonych w Głogowie ponad 

dziesięciokrotnie przekroczonych 

norm obecności arsenu w powietrzu 

czy problemów ze zlewiskiem 

odpadów KGHM pn. Żelazny Most 
Nie uwzględniono 

Zapis o występowaniu 

strategicznych złóż miedzi 

występuje w załączniku do 

Strategii Rozwoju 

Województwa str. 65: Minister 

Klimatu decyzją z dnia 

12.02.2020 r. zatwierdził 

dokumentację geologiczną 

złoża rud miedzi i srebra 

„Nowa Sól”. Ustalone 

w dokumentacji zasoby w kat. 

C2 wynoszą: 848.481 tys. ton 

rudy miedzi i srebra, w tym 

miedzi 10.583 tys. ton i srebra 

36.410 tys. ton. Obecnie trwają 

dalsze prace rozpoznawcze na 

udokumentowanym złożu 

„Nowa Sól”, których celem 

podniesienie kategorii z C2 na 

C1, co jest niezbędne do 

uzyskania koncesji na 

wydobywanie rudy ze złoża. 

Głębokość złoża „Nowa Sól” 

określa się na 1700-2100 m. 

Jak dotąd lokalizacja „Nowa 

Sól” została uznana za 

najbardziej perspektywiczne 

złoże predysponowane do 

wydobycia w pierwszej 

kolejności. 

19. 

str.10 i str.84 Złe dane - w zdaniu "Wraz z końcem 2020 r. 

lasy zajmowały 14% powierzchni Miasta, a 

według danych GUS powierzchnia lasów 

gminnych wynosiła 45 ha." jest błąd. 

Wg tych danych powierzchnia 

miasta wynosi 3,21km2, a wiemy, 

że naprawdę wynosi 21,8 km2. Uwzględniono 

Zdanie: „Wraz z końcem 2020 

r. lasy zajmowały 14% 

powierzchni Miasta, a według 

danych GUS powierzchnia 

lasów gminnych wynosiła 45 
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ha” zostało zastąpione 

zapisem:  „Według danych 

GUS z końcem 2020 r. 

wskaźnik lesistości wynosił 

12,4% w stosunku do 

powierzchni Miasta.” 

Zapis wprowadzono na str. 10 

Strategii oraz str. 14 Diagnozy 

20. 

str.13 Akapit dotyczący gazu. Jesteśmy w punkcie 

"Wnioski z diagnozy sytuacji gosp." więc 

należy dopisać b. ważny temat dywersyfikacji 

zasilania miasta gazem.  

 

Pod koniec lat 90 tych pod Lubinem 

nastąpiło przerwanie przez koparkę 

rury zasilającej Nową Sól w gaz, 

wiele godzin w mieście nie było 

gazu. Okazało się, że miasto jest 

zasilane tylko z jednej strony i 

jakakolwiek awaria na rurze odcina 

gaz. Były wówczas wnioski o 

dywersyfikacji, o konieczności 

zasilenia miasta też z drugiej strony, 

żeby w razie awarii na jedynej rurze 

całkowicie nie pozbawiać miasta 

gazu. 

Częściowo 

uwzględniono 

W części diagnozy: Urządzenia 

sieciowe – Sieć gazowa – str. 

29 Diagnozy, dodano zapis w 

zapis o brzmieniu: „Miasto 

Nowa Sól zasilane jest z dwóch 

miejsc – według Polskiej 

Spółki Gazownictwa inna 

dostępność gazu występuje 

w strefie południowej, inna 

natomiast w strefie północnej. 

W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wokół miasta 

utworzony został ring łączący 

zasilanie części północnej 

z południem.”  

21. 

str.14 Akapit dotyczący odpadów. Jedyny obecnie 

zauważalny problem w SRM to dzikie 

wysypiska. A przecież jeszcze większym 

problemem są odpady wielkogabarytowe. 

Miesiącami zalegające zasieki czy otaczające 

kontenery odpadowe. Również sama zbiórka 

odpadów trwa tygodniami, mimo uzgodnionych 

terminów. Po prostu zbyt małe siły i środki na 

coraz większą ilość wystawianych odpadów. 

Brak jakiejkolwiek informacji nt. wysypiska 

miejskiego w Kiełczu, które ma ograniczoną 

pojemność. Jakie są zamierzenia wzg. 

 

Nie uwzględniono 

Miasto przekazało zadanie 

gospodarki odpadami 

Związkowi Międzygminnemu 

„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, zatem 

nie odpowiada za 

gospodarowanie odpadami. 
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ewentualnej rozbudowy czy modernizacji, to nie 

jest tylko problem spółki EKO-Przyszłość. 

22. 

str. 15 Akapit dotyczący dochodów - co to jest 

"stosunkowy wzrost dochodów", może chodzi o 

"skokowy wzrost". 

Akapit dotyczący dochodów - co to 

jest "stosunkowy wzrost 

dochodów", może chodzi o 

"skokowy wzrost". 

Uwzględniono 

W zdaniu na str. 15 Strategii: 

„W analizowanych latach 

stosunkowy wzrost dochodów 

własnych miał miejsce w 2019 

r.” słowo „stosunkowo” 

zastąpiono słowem „skokowy”, 

wprowadzając tym samym 

zapis: „W analizowanych 

latach skokowy wzrost 

dochodów własnych miał 

miejsce w 2019 r.” 

23. 

str.17 Używanie określenia " miasto się wyludniana" 

na migracyjny spadek ilości mieszkańców o 

kilkuset rocznie wobec miasta 

czterdziestotysięcznego jest przesadne (może w 

dokumentach demograficznych jest to przyjęte, 

ale nie w SRM), i prowadzi do określenia 

"wyludnione Miasto", co jest pejoratywne a 

określenie "dynamiczne wyludnienie" sugeruje 

raczej ewakuację ludności 

Zastąpiłbym słowa" wyludnia, 

wyludnienie" innymi słowami, nie 

tak drastycznymi, mimo że problem 

jest ważny. 

Nie uwzględniono 

Z analizy danych GUS za lata 

2010-2020 wynika jednostajny 

spadek liczby ludności 

(o ponad 2 tys.).  

24. 

str.17 Dalszy rozwój gospodarczy miasta potrzebuje 

pracowników, demografia i jej prognozy mówią, 

że pracowników do 2030 nie przybędzie, więc 

pozostaje zagospodarowanie pracowników z 

Ukrainy, opracowanie zasad takiego 

oddziaływania na nich, żeby nawet po 

zakończeniu wojny zostali w N.S. (na razie 

utworzenie referatu, wydziału zajmującego się 

wszystkimi problemami związanymi z pobytem 

w naszym mieście. Pewnie większość wróci, ale 

 

Nie uwzględniono 

Kierunek działań w celu 3.3. 

„Wzrost partycypacji 

mieszkańców oraz 

wzmacnianie więzi 

sąsiedzkich, asymilacji 

imigrantów i uchodźców 

poprzez różne narzędzia 

integracji mieszkańców” 

wyczerpuje temat w zakresie 
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może część z nich zostanie jak wypracuje sobie 

odpowiednie warunki tutaj. 

wprowadzania różnych form 

integracji migrantów. 

25. 

str. 181, akapit 1 Cztery ostatnie zdania do wykreślenia - nic nie 

dają SRM poza ilością słów. 

 

Nie uwzględniono 

Zmiany w strukturze wiekowej 

mają istotne znaczenie 

z perspektywy rozwoju Miasta. 

Liczebność poszczególnych 

grup wiekowych przekłada się 

na wiele aspektów życia 

miejskiego, w tym 

dostosowania usług.  

26. 

str. 18 akapit 2 

dotyczący 

najbardziej 

produktywnej 

grupy 

Brak info o ile gorsi jesteśmy od powiatu i 

województwa,  

o dziesiątki procenta czy o kilka procent. 

 

Nie uwzględniono 

Informacje dotyczące 

porównania liczby 

mieszkańców w wieku 

kreatywnym znajdują się w 

Diagnozie społecznej, rozdział 

3.1., tabela 11. 

27. 

str. 19 Wymienienie nazw i numerów szkół 

ponadpodstawowych, i tylko tego nikomu 

niczego nie mówi, jest tu niepotrzebne, sami 

mieszkańcy uciekają przed takim określaniem 

tych szkół, nazywając je odpowiednio - nitki, 

spożywczak, elektryk, odlewniak, ogólniak. 

Stawiam dolary przeciw orzechom, że z 

zapytanych na ulicy 10 nowosolan, gdzie jest 

szkoła ZSP nr 4 im Jana Pawła II, 10 nie będzie 

wiedziało o którą szkołę chodzi. Jeżeli jednak 

obok nazwy, czy numeru szkoły podany 

zostanie rodzaj zawodu, specjalności której 

szkoła uczy, to wszystko się zmienia.  

Dopisać należy specjalności, 

których dana szkoła uczy. 

Nie uwzględniono 

Prowadzenie szkół 

ponadpodstawowych stanowi 

zadanie własne powiatu; we 

wskazanym akapicie 

wyróżniono szkoły z uwagi na 

ich obecność w przestrzeni 

miasta. 



17 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

28. 

str. 20 

2 akapit 

1. "Uczniowie szkół na terenie Miasta Nowa Sól 

korzystają z publicznego transportu 

zbiorowego" - nie widzę w tym nic 

szczególnego, wszyscy, którzy chcą korzystają z 

publicznego transportu zbiorowego.  

2. Inny zapis w tym akapicie "i systemu 

informacyjnego na terenie miasta i powiatu" jest 

niezrozumiały.. 

1.Może chodzi o dopisanie że" 

bezpłatnie", to trzeba dopisać.  

 

2.Może chodzi o system 

informacyjny dotyczący zbiorów 

biblioteki, a nie wszystkie systemy 

w mieście i powiecie. To trzeba 

dopisać Nie uwzględniono 

Pkt 1. Uczniowie mają 

możliwość korzystania z 

transportu zbiorowego, a nie 

z przewozów zamkniętych 

dedykowanych uczniom. 

Stwierdzenie zawarte 

w Strategii jest faktem. 

Pozostawiono bez zmian 

z uwagi na spójność z dalszą 

częścią akapitu. 

Pkt 2. Zadania Miejskiej 

Biblioteki Publicznej zostały 

zapisane w Strategii Rozwoju 

Miasta zgodnie ze statutem 

jednostki. 

29. 

str. 22 

Akapit 

dotyczący 

ośrodka 

rehabilitacji 

Radykalnie trzeba zmienić zasady 

funkcjonowania tej instytucji - jest teraz tak-

przykład: skierowanie do ośrodka na 

rehabilitację z zaznaczeniem PILNE po leczeniu 

farmakologicznym stanu zapalnego, 4 lipiec 

2022, w rejestracji otrzymujesz info, że jesteś 

zarejestrowany na 17 X do lekarza ? 

fizjoterapeuty, a on do lutego 2023 zaordynuje 

ci odpowiednie zabiegi. Zabiegi mają cię 

przywrócić do pracy, nie możesz czekać od 

lipca do lutego. Pojawia się pytanie, dla kogo 

ten ośrodek, wiem, jest grupa stałych pacjentów, 

ale ośrodek był tworzony z myślą o jak 

najszybszym przywróceniu do normy pod wzg. 

fizycznym mieszkańców będących po różnych 

urazach wypadkowych, a ci są teraz odsyłani do 

gabinetów prywatnych. Skandal goni skandal, 

ale to jest miejska nie funduszowska instytucja i 

tolerowanie tak działającej instytucji nie może 

 

Nie uwzględniono 

Miasto nie ma wpływu na 

zwiększenie dostępności do 

specjalistów. Braki te są 

zauważalne już na szczeblu 

krajowym. 
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mieć miejsca, SRM jest po to też, żeby różne 

nieprawidłowości wyłapać i je zmieniać. 

30. 

str. 23  

Akapit 

dotyczący 

mieszkań 

komunalnych 

socjalnych  

Straszny stan budynku socjalnego przy ulicy 

Wyspiańskiego, naprzeciw cmentarza, wpływa 

negatywnie na całą okolicę. Jest to ropień na 

tkance miejskiej od wielu, wielu lat. To jest 

miejski problem, poważny problem, nie można 

udawać, że go nie ma i liczbami, statystykami 

go zakryć. Trzeba opracować sposób likwidacji 

tego wstydliwego problemu przy pomocy 

odpowiednich specjalistów (socjologów, 

psychologów społeczeństwa) i niech to trwa 

jakiś czas, ale trzeba to rozwiązać.  

 

Częściowo 

uwzględniono 

W części dotyczącej kierunków 

działań w celu 3.3., zapis: 

„Wsparcie osób bezdomnych i 

uzależnionych poprzez 

zapewnienie usług z szeroką 

ofertą pomocy” uzupełniono o 

„i w kryzysie” tworząc 

następujący zapis: „Wsparcie 

osób bezdomnych, 

uzależnionych i w kryzysie 

poprzez zapewnienie usług z 

szeroką ofertą pomocy”, który 

zawiera w sobie treść uwagi.  

Zapis wprowadzono na str. 45  

Strategii oraz str. 77 Diagnozy 

31. 

str. 17 - 23  

treść tych stron 

To nie są "Wnioski z diagnozy sytuacji 

społecznej." To jest opis tego, co jest, opis 

sytuacji społecznej, a nie wnioski z tej sytuacji 

społecznej. 

 

Nie uwzględniono 

Opis sytuacji społecznej na 

terenie Miasta stanowi 

wprowadzenie do wniosków, 

które znajdują się m.in. na str. 

19 i dotyczą np. zmiany popytu 

na usługi publiczne w tym 

oświatę, opiekę nad seniorami, 

kulturę, sport. 

32. 

str. 29 

 

 „Słabe strony". Wnoszę o dopisanie: 

 a. za mało drzew w mieście, po 

wycięciu nie są uzupełniane. 

b. brak dobrego połączenia 

kolejowego z Poznaniem. 

c. brak programu retencji w mieście 

(min. zbiorniki retencyjne przy 

Uwzględniono 

częściowo 

Uwaga o charakterze opinii. 

Analiza SWOT została 

opracowana na podstawie 

warsztatów strategicznych, 

badań ankietowych 

mieszkańców, które zostały 
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budynkach                                                                      

publicznych, na skwerach, w 

parkach, brak zastawek na 

istniejących ciekach).                                                                                

d. zbyt słaba współpraca z gminą 

N.S. w sprawie nowych terenów 

pod inwestycje.                                                                         

e. brak szybkiej kolei miejskiej 

łączącej N.S. - Z.G. - Sulechów                                                                           

f. brak dodatkowych przystanków 

kolejowych (Stare Żabno, os. 

Fredry, Strefa. 

g. brak połączenia rowerowego z 

Siedliskiem, Bytomiem, Nowym 

Miasteczkiem.                                                                               

h. brak dywersyfikacyjnego 

połączenia gazowego miasta.                                                                             

i. brak miejsc w miejskim ośrodku 

rehabilitacyjnym.                                                                             

j. w razie powodzi zalewana jest 

droga 315 i brak jest połączenia z 

zaodrzańską częścią gminy,- brak 

jest mostu w Bytomiu                                                                               

k. brak opieki, pomocy osobom 

samotnym bądź czasowo 

unieruchomionym w swoim 

mieszkaniu (domu), mającym 

pracujące dzieci. 

Nie jest słabą stroną miasta brak 

rynku głównego jako centrum, a 

wręcz odwrotnie, zaleca się we 

współczesnym 

zagospodarowywaniu 

przestrzennym miast rozkładać 

poparte twardymi danymi m.in. 

GUS. 

Wprowadzono następujący 

punkt do analizy SWOT 

w „słabych stronach”: 

„Niewystarczająca liczba 

miejsc w miejskim ośrodku 

rehabilitacyjnym”. 

Zapis wprowadzono na str. 32  

Strategii. 
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funkcje miasta na różne części 

miasta a nie wszystko w centrum.                                                                                  

33. 

str. 34 - 3.0. Zaangażowanie mieszkańców - zapiski w języku 

angielskim są nie tylko pretensjonalne, w 

dokumentach przeznaczonych do publicznego 

użytku wręcz zakazane gdyż odstraszają wręcz 

mieszkańców od tych dokumentów, ale żeby 

akurat pod tym tytułem(zaangażowanie 

mieszkańców) -"Organizowanie hackathon’ów 

miejskich przy wykorzystaniu open data" - 

byłoby śmieszne gdyby nie prawdziwe. 

 

Częściowo 

uwzględnione 

Pojęcie „hackathon” to nazwa 

własna nie znajdująca 

polskiego odpowiednika; 

pojęcie „open data” 

zamieniono na „otwarte dane”. 

Zapis wprowadzono na str. 35 

Strategii 

34. 

str. 36 Cel I 1.3.  Dopisać - Program retencji w 

mieście:  

1. Zatrzymanie max. ilości wody 

opadowej w specjalnie wykonanych 

zbiornikach retencyjnych na 

terenach zielonych, jednostek 

samorządowych (szkoły, instytucje, 

skwery, parki);  

2. wykonanie przeglądu zadań 

melioracyjnych pod kątem 

możliwości wykonania 

dodatkowych zastawek na ciekach 

wodnych;   

3. pomocy w wykonywaniu retencji 

na posesjach spółdzielczych, 

prywatnych.  

Zapisanie w SRM tylko, że 

potrzebne są zbiorniki retencyjne to 

zbyt mało, to musi być 

skoordynowane przedsięwzięcie, w 

formie programu wykonawczego 

(co robimy, gdzie, kiedy i za ile). 

Częściowo 

uwzględnione 

Dodano kierunek działań 

w celu 1.3. „Wprowadzanie 

elementów małej retencji 

w przestrzeni publicznej 

przyczyniających się do 

racjonalnego gospodarowania 

zasobami wodnymi” 

Zapis wprowadzono na str. 40 

Strategii oraz str. 76 Diagnozy 
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35. 

str. 39   

Cel operacyjny 

1.3. 

 rubryka Oczekiwany rezultat.. 

dopisać zadanie 

"Budowa przystanków kolejowych 

Stare Żabno, os. Fredry, Strefa. W 

"Wskaźnikach ...." dopisać 

zmniejszenie ruchu samochodowego 

w godzinach szczytu. A pro po, 

proszę stanąć na mostku nad Czarną 

Strugą i poobserwować ruch w 

godzinach zakończenia bądź 

rozpoczęcia pracy na Strefie. 

Nie uwzględniono 

Za organizację transportu 

kolejowego odpowiada PKP.  

 

Wskaźniki powinny opierać się 

o możliwe do pozyskania dane 

oraz porównywalne z innymi 

jednostkami typu: powiat, 

województwo. 

36. 

str. 39  

Cel 1.2. 

W  rubryce Oczekiwane rezultaty.... znalazł się 

zapis stworzenie Multidyscyplinarnego Centrum 

dla Młodzieży.  

Jest mający problemy z frekwencją NDK 

pełniący rolę MCdM, czy mnożenie bytów 

wymagających utrzymania przez miasto wobec 

czekającego spadku liczby ludności w mieście 

ma sens, czy nie lepiej bardziej dofinansować 

istniejące instytucje borykające się z brakiem 

kasy, co w znacznym stopniu ogranicza obecnie 

ich działalność?  

Skreśliłbym ten temat z listy. 

Nie uwzględniono 

Oczekiwany rezultat 

„Stworzenie 

Multidyscyplinarnego Centrum 

dla Młodzieży” nie określa w 

sposób bezpośredni 

konieczności wybudowania 

nowej placówki, a stworzenia 

miejsca, które będzie 

dostosowane do potrzeb 

młodych mieszkańców Miasta.  

37. 

str. 39  

Cel 1.3. 

 Proszę o dopisanie  

1. Umożliwienie mieszkańcom 

budynków wielomieszkaniowych 

selekcji odpadów u źródeł; 

- uwzględnianie w budynkach 

nowoprojektowanych budynkach 

miejsc (mieszkania, klatki 

schodowe) na składowanie 

wyselekcjonowanych odpadów, 

- rozwiązanie w/w problemu w 

budynkach istniejących. 

Nie uwzględniono 

Miasto przekazało zadanie 

gospodarki odpadami 

Związkowi Międzygminnemu 

„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, zatem 

nie odpowiada za 

gospodarowanie odpadami.   
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2. Zmiana i poprawa systemu 

zbierania odpadów 

wielkogabarytowych. 

3. Likwidacja zasieków i miejsc na 

składowanie odpadów na 

powierzchni podwórek, skwerów, 

chodników na rzecz podziemnych 

zbiorników na odpady. 

38. 

str. 40  

Akapit 1 

jest zapis ..."barierę stanowią braki terenów pod 

nowe inwestycje. Z tego względu zakłada się 

zwiększenie intensywności promocji terenów 

inwestycyjnych oraz stworzenie klimatu 

sprzyjającego inwestorom. 

Przecież  " zwiększenie intensywności 

promocji" nie stworzy nowych terenów 

inwestycyjnych. 

Dyplomatycznie trzeba zapisać - W 

ramach NOF należy zwiększyć, 

zintensyfikować współpracę z 

gminą wiejską Nowa Sól. (Uważam 

jednak, że docelowo dla 

przejrzystości administracyjnej , dla 

wygody mieszkańców, dla 

ekonomii, sztuczny twór jakim jest 

gmina wiejska N.S. powinien zostać 

zlikwidowany). 

Częściowo 

uwzględniono 

Po analizie przedstawionych 

argumentów zdecydowano się 

usunąć zdanie „Z tego względu 

zakłada się zwiększenie 

intensywności promocji 

terenów inwestycyjnych oraz 

stworzenie klimatu 

sprzyjającego inwestorom.” 

Kontekst pozostałego opisu nie 

zmienia swojego znaczenia. 

Zastąpiono go zdaniem: 

„Zaleca się zatem zwiększenie 

partnerstwa na rzecz terenów 

inwestycyjnych z gminami 

ościennymi.” 

Zapis wprowadzono na str. 41   

Strategii. 

39. 

str. 42  

Cel 2.2 

Rubryka "Oczekiwane rezultaty...."  Proszę o dopisanie:  

1. Opracowanie ogólnodostępnej 

info o artystach nowosolskich 

funkcjonujących na terenie miasta w 

przeszłości i obecnie.  

2. Umożliwienie funkcjonowania 

obecnym artystom poprzez miejską 

promocję ich dzieł, ich 

umiejętności, zorganizowanie stałej 

galerii, gdzie mogliby sprzedawać, a 

Nie uwzględniono 

Zaproponowane zapisy 

stanowią działania, a nie 

oczekiwane rezultaty i znajdują 

swoje odzwierciedlenie w 

kierunku działań w celu 2.2. 

„Uatrakcyjnienie oferty 

kulturalnej w mieście w 

oparciu o dotychczasowe i 

nowe produkty lub 

przedsięwzięcia kulturalne 
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mieszkańcy i turyści kupować ich 

dzieła.  

3. Rozszerzenie oferty turystycznej 

o dzieła miejscowych artystów.  

4. Organizowanie stałych (raz w 

roku) cyklicznych konkursów 

umożliwiających młodym artystom 

zaistnieć - wystawy, plenery, 

zakupy przez miasto, firmy 

funkcjonujące w mieście. 

skierowane zarówno do 

mieszkańców jak i turystów.” 

40. 

str.44 - akapit 1  Pierwsze zdanie, po słowach "oferty 

edukacyjnej" dodać słowo 

"kulturalnej". 

Uwzględniono 

Zdanie „Czynnikiem 

poprawiającym jakość życia 

mieszkańców, jest nie tylko 

wysoki poziom infrastruktury, 

lecz również wysoki poziom 

oferty edukacyjnej i innych 

usług społecznych” zmieniono 

dodając słowo „kulturalnej”, 

tworząc  następujący zapis: 

„Czynnikiem poprawiającym 

jakość życia mieszkańców, jest 

nie tylko wysoki poziom 

infrastruktury, lecz również 

wysoki poziom oferty 

edukacyjnej, kulturalnej i 

innych usług społecznych.” 

Zapis wprowadzono na str. 45  

Strategii 

41. 

str.45 - Cel 3.1.  Proszę o dopisanie w rubryce 

"Oczekiwane rezultaty..." 

Rozwiązanie problemu budynku 

socjalnego przy ulicy 

Wyspiańskiego (naprzeciw 

cmentarza). 

Nie uwzględniono 

Oczekiwane rezultaty mają 

mieć charakter stosowny do 

poziomu szczegółowości 

kierunków działań. Uwaga zbyt 

szczegółowa. W części 

dotyczącej oczekiwanych 

rezultatów w celu 3.3. widnieje 
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zapis: „Zmniejszająca się 

liczba osób bezdomnych 

i uzależnionych dzięki ofercie 

wspierającej osoby 

w potrzebach”, który zawiera 

w sobie treść uwagi.  

42. 

str.44 Cel 3.3. Wielu nowosolan spotkało się już z sytuacją 

(innych to czeka), że oboje pracują, nagle, z 

dnia na dzień, muszą opiekować się członkiem 

rodziny, który ma ograniczone możliwości 

ruchu (dziecko, osoba starsza). Jedno z 

małżonków, lub każdy na zmianę przestaje 

pracować, żeby opiekować się potrzebującym 

opieki. Gorzej, jeżeli opieka ma trwać dłużej. 

Utworzenie instytucji, która od momentu 

odjazdu karetki pomoże rodzinie, czy to w 

formie informacji o sposobie opieki, pomocy w 

zdobyciu sprzętu, info o funkcjonującym rynku 

opiekunek. Dzisiaj rodzina zostawiona zostaje 

sama z problemem, cierpią i oni i praca którą do 

tej pory wykonywali.  

A rynek pracy staje się jednym z kryteriów 

rozwoju miasta. 

Proszę o dopisanie w rubryce 

"Oczekiwane rezultaty...": 

Utworzenie mobilnego zespołu 

wsparcia osobom z ograniczonymi 

możliwościami ruchu.  

 

Częściowo 

uwzględniono 

Kierunek działań w celu 3.3.  

„Wsparcie osób bezdomnych i  

uzależnionych poprzez 

zapewnienie usług z szeroką 

ofertą pomocy” uzupełniono o  

treść „i w kryzysie”. Nowe 

brzmienie zapisu:  

„Wsparcie osób bezdomnych, 

uzależnionych i w kryzysie 

poprzez zapewnienie usług 

z szeroką ofertą pomocy”. 

Uzupełniono również Cel 

Strategiczny III „Oczekiwane 

Rezultaty Planowanych 

Działań”, którego treść stanowi 

zapis: „Zmniejszająca się 

liczba osób bezdomnych, 

uzależnionych i w kryzysie 

dzięki ofercie wspierającej 

osoby w potrzebach.” 

Zapisy wprowadzono na str. 46  

Strategii oraz str. 78 Diagnozy 

43. 

str. 50 Cel 4.3.  Rubryka "Kierunki działań" proszę 

o dopisanie punktu:  

Wsparcie organizacyjne i nie tylko 

ze strony szkół dla uczniów 

uczęszczających na dodatkowe 

zajęcia pozaszkolne (kluby 

Nie uwzględniono 

Miasto z uwagi na zadania 

własne gminy ma możliwość 

wprowadzania zmian w ofercie 

zajęć szkół podstawowych 

poprzez zaproponowany 

kierunek działań o brzmieniu: 
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sportowe, szkoła muzyczna, zajęcia 

plastyczne, teatralne itd). 

W tej chwili uczniowie w 

najlepszym razie spotykają się z 

obojętnością szkoły, której zajęcia 

pozaszkolne ich uczniów nie 

obchodzą, a często jest tak, że 

uczniowie napotykają na różne 

utrudnienia. 

„Zwiększenie różnorodności 

ofert zajęć pozalekcyjnych dla 

dzieci i młodzieży”. 

44. 

str.61 Cel II 2.3. 

i 2.4. 

Dotyczy promocji marki - które produkty 

lokalne będą promowane, czy są gdzieś 

wymienione, czy jest ich inwentaryzacja? - 

bardzo dużo miejsca się tematowi poświęca. 

 

Nie uwzględniono 

Wprowadzenie na nowosolski 

rynek lokalnych produktów 

może wynikać z różnych 

czynników – od tych 

związanych z tradycją regionu, 

po innowacyjne rozwiązania 

poszczególnych jednostek. 

Strategia rozwoju miasta nie 

powinna zamykać zakresu 

promowanych produktów, 

zamykając się tym samym na 

wprowadzanie nowych 

pomysłów przez nowosolskich 

mieszkańców.  

45. 

str. 74  Nowa Sól leży nie tylko w zachodniej Polsce, 

ale w południowo-zachodniej. Poprawiłbym. 

 

Nie uwzględniono 

Ogólnodostępne źródła 

określają położenie Miasta 

Nowa Sól jako zachodnia część 

Polski, co jest spójne z 

dokumentem Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nowa 

Sól – Miasto. 

46. 

str.77/7  ostatni akapit "Po II wojnie.....". jest 

nieprawdziwy.  

Należy napisać "W czasie II 

wojny....” Uwzględniono 

Zmieniono zapis w Diagnozie 

na str. 7 w zdaniu: „Po II 

Wojny Światowej 
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infrastruktura Doliny Odry 

została zniszczona w znacznym 

stopniu.” Słowo „Po” 

zastąpiono „W czasie” tworząc 

brzmienie: „W czasie II Wojny 

Światowej infrastruktura 

Doliny Odry została 

zniszczona w znacznym 

stopniu.”  

47. 

str.92/22  ostatni akapit - zamiast "250 

przedsiębiorstw" ma być 250 

pracowników. 

Uwzględniono 

Zmieniono zapis na: „Małe 

przedsiębiorstwa, zatrudniające 

od 10 do 49 osób stanowiły w 

2020 r. 3,4% ogólnej liczby 

przedsiębiorstw, średnie 

przedsiębiorstwa (zatrudniające 

do 250 pracowników) 0,9%, 

a większe – 0,05%. 

Zapis wprowadzono na str. 12  

Strategii oraz str. 22 Diagnozy 

48. 

str.121/51  Pierwszy akapit - wykreślić dwa 

zdania, które się powtarzają. 

Uwzględniono 

Wykreślono zdanie: „W 2020 

r. liczba uczniów 

uczęszczających do szkół na 

terenie Miasta wynosiła 2 912 

osób. Liczba uczniów, którzy 

uczęszczali do szkół w innych 

miejscowościach w 2020 r. 

wynosiła 76.” 

49. 

Część II 

Rozdział 2  

4.2  

strona 49  

Dualny system kształcenia poprzez połączenie z 

praktyką  

 

Rozszerzenie tej kwestii o 

aktywizację młodzieży z 

orzeczeniami z 

niepełnosprawnością, zwiększenie 

udziału branżowych szkół 

ponadpodstawowych w ofertę dla 

obcokrajowców, zgodnie z 

zapotrzebowaniem na rynku pracy. 

Nie uwzględniono 

Prowadzenie szkół 

ponadpodstawowych stanowi 

zadania własne powiatu.  
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Komentarz: 

Możliwość pozyskania 

dodatkowych środków finansowych 

dla szkół ponadpodstawowych , 

głównie branżowych wspierając 

obcokrajowców i uczniów z 

orzeczeniami z 

niepełnosprawnością. Stwarza to 

dodatkowe źródło finansowania a 

także aktywizację młodzieży, 

zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu i otwiera możliwości 

podjęcia pracy. System nauki 

połączony z praktyką daje szansę 

monitorowania aktualnego 

zapotrzebowania na 

wyspecjalizowanych pracowników. 

50. 

Część II 

Rozdział 2  

3.3  

strona 45  

Rozwój miejsc integracji i aktywizacji seniorów  Rozszerzenie tej kwestii o 

utworzenie Rady Miasta Senior+, 

dzięki współpracy z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku, dzięki czemu 

będzie można wysłuchać 

problemów seniorów. 

Komentarz:  

Utworzenie Rady Miasta Senior+, 

pozwoliłoby na większą aktywność 

seniorów. Współpraca Urząd  

Miasta- Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, poprawia wizerunek miasta 

przyjaznego seniorom. 

Nie uwzględniono 

Zapisu nie wprowadzono 

z uwagi na powielenie zadań 

z zakresu funkcjonującej już 

Rady Seniorów Powiatu 

Nowosolskiego. 

51. 

Część II 

Rozdział 2  

1.3 

Strona 39  

Modernizacja terenów zielonych …. Rozszerzenie kwestii o rozwinięcie 

terenów dawnej Kaczej Górki, 

przywrócenie dawnej świetności (z 

lat 80,90) jako teren rekreacyjny z 

bazą gastronomiczną. 

Nie uwzględniono 

Zbyt duża szczegółowość 

proponowanego zapisu. 

Zawiera się on w kierunkach 

działań w celu 1.3. tj.: 

„Podnoszenie jakości 
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Komentarz:  

Wykorzystanie rodzimego 

potencjału terenów zielonych 

należących do tzw. Kaczej Górki. 

Dawniej w latach 90-tych teren 

stanowił miejsce rekreacji i 

odpoczynku. Obecnie niewiele 

brakuje, aby przywrócić dawną 

świetność. Odnowienie ławek, 

barierek na mostkach, dodatkowe 

kosze na śmieci i stojaki na rowery 

zapewniłyby większą możliwość 

korzystania z tego urokliwego 

miejsca. Nowosolanie z pewnością 

doceniliby również nawiązanie do 

minionej epoki, w postaci zdjęć 

Kaczej Górki z czasów ich 

młodości-stojaki z czarno-białymi 

fotografiami na wzór obecnych pod 

biblioteką. 

funkcjonalnych, estetycznych 

i przyrodniczych przestrzeni 

dla poprawy warunków życia 

mieszkańców Nowej Soli 

poprzez modernizację terenów 

zielonych”, „Tworzenie 

otwartych, zintegrowanych, 

bezpiecznych i dostępnych dla 

mieszkańców przestrzeni 

miejskich z uwzględnieniem 

dostosowania do skutków 

zmiany klimatu”. 

52. 

Część II 

Rozdział 2  

3.3 

Strona 45 

Rozwój miejsc integracji i aktywizacji seniorów Rozszerzenie tego tematu o 

stworzenie większej ilości toalet 

publicznych, w tym przy centrach 

handlowych. 

Komentarz: 

Pamiętajmy, że seniorzy mają 

szczególne potrzeby. Jedną z nich 

jest  częste korzystanie z toalety, co 

często uniemożliwia aktywność na 

świeżym powietrzu czy też 

odwiedzenie centrów handlowych. 

Problem wstydliwy, ale jakże 

powszechny. Ministerstwo Zdrowia 

podaje, że dolegliwość 

Nietrzymania Moczu NTM ma już 

Nie uwzględniono 

Teren centrów handlowych 

oraz jego okolic stanowi 

własność prywatną. Miasto nie 

ma możliwości inwestowania 

w infrastrukturę centrów 

handlowych. Na terenie Miasta 

znajdują się toalety publiczne 

w miejscach o największym 

ruchu mieszkańców.  
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statut choroby społecznej i stanowi 

jeden z najważniejszych problemów 

zdrowotnych, utrudniających 

funkcjonowanie. Szacuje się, że 

cierpi na nią ponad 2 mln Polaków, 

a ze względu na wstydliwość te 

dane mogą być znacznie większe. 

Stworzenie większej ilości 

publicznych toalet, zapewniłoby 

większą aktywność seniorów- 

konsumentów. Pamiętajmy, że 

znaczna część osób starszych z 

obrzeży miasta porusza się 

rowerami lub komunikacją miejską. 

Kwestia wymaga omówienia. 

Drugą opcją rozwiązania wyjścia 

naprzeciw temu problemowi jest 

możliwość korzystania z toalety w 

,,Miejscach Przyjaznych Seniorom”, 

po okazaniu Karty 

Seniora. Stworzenie bazy takich 

miejsc ułatwiłoby poruszanie się po 

mieście osobom starszym. 

53. 

Cześć II 

Rozdział 2 

2.3 

Tworzenie i promowanie produktów lokalnych i 

regionalnych  

Rozszerzenie o lokalne grupy 

działające na rzecz propagowania 

kultury regionalnej i spuścizny 

historycznej – koła gospodyń, 

Związek Sybiraków. 

Komentarz: 

Proponowanym przeze mnie 

produktem regionalnym są 

ciasteczka Solanki, o obniżonej 

zawartości cukru, dietetyczne, 

powstałe dzięki wsparciu lokalnemu 

zakładowi wyrobów spożywczych. 

Nie uwzględniono 

Działanie lokalnych grup na 

rzecz propagowania kultury 

regionalnej i spuścizny 

historycznej wpisują się 

w kierunek celu operacyjnego: 

„Uatrakcyjnienie oferty 

kulturalnej w mieście 

w oparciu o dotychczasowe 

i nowe produkty lub 

przedsięwzięcia kulturalne 

skierowane zarówno do 

mieszkańców jak i turystów.” 



30 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie Uzasadnienie 

Szerzenie kultury rodzimej i wiedzy 

historycznej z udziałem lokalnych 

społeczników- seniorów, 

zapewniłoby rozpropagowanie 

produktów regionalnych. 

Zastosowany został również 

zapis oczekiwanego rezultatu 

poprzez: „Zwiększenie 

zaangażowania trzeciego 

sektora w życie i rozwój 

Miasta” 

54. 

Część II 

Rozdział 2  

2.3.  

Strony 42-43  

Budowa marki turystycznej o zasięgu 

ponadlokalnym i ponadregionalnym 

Stworzenie graficznej formy 

ogłoszeń o pracę ujednoliconej dla 

nowosolskich pracodawców 

przedstawiający tereny 

nadodrzańskie i inne walory 

turystyczne miasta.  

Komentarz: 

Stworzenie ujednoliconej formy 

graficznej przedstawiającej w tle 

walory przyrodnicze i turystyczne 

miasta, wykorzystywanej do 

ogłoszeń o pracę. Kilka lat temu 

spotkałam się na jednym z portali 

branżowych z takim ogłoszeniem o 

pracę sezonową w aptece. 

Ogłoszenie o estetycznych walorach 

zapadło mi w pamięć, oprócz 

niezbędnych informacji o miejscu, 

wymaganiach i wynagrodzeniu 

przyciągało również malowniczym 

krajobrazem Drawieńskiego Parku 

Narodowego w tle. Było również 

hasło przewodnie mówiące o 

przestrzeni przyjaznej do 

wypoczynku. Pomyślałam, że taka 

forma ogłoszeń o pracę dla 

nowosolskich firm byłaby 

atrakcyjna dla potencjalnych 

pracowników z różnych branż, w 

Nie uwzględniono 

Uwaga o szczegółowym 

zakresie proponowanych 

działań, która zawęża zapis 

dotyczący budowania marki 

turystycznej do określonego 

obszaru.  
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tym pracujących zdalnie w 

większych zatłoczonych, głośnych 

miastach, chcących po pracy 

odetchnąć na łonie natury. Ważną 

kwestią jest przyciągnięcie do 

miasta jak największej liczby osób 

młodych, dla których 

przeprowadzka nie stanowi jeszcze 

zbyt dużego problemu. Nakładki w 

formie graficznej byłyby dostępne 

dla firm, w tym 

mikroprzedsiębiorstw po 

zalogowaniu na stronę Urzędu 

Miasta. Dałoby to możliwość 

również większego monitorowania, 

jaka branża poszukuje 

pracowników. Proponowane przeze 

mnie hasła przewodnie: 

Nowa Sól miasto na fali - czeka 

właśnie na Ciebie! 

Nowa Sól- poczuj komfort życia w 

mieście na fali! 

Nowa Sól- miasto na fali, przyjazne 

mieszkańcom, przyjazne Tobie! 

Wszystkie opisane kwestie 

wymagają dopowiedzenia i 

stanowią szkic proponowanych 

zmian. 

 Łącznie w toku konsultacji społecznych wpłynęły 54 uwagi, z czego:  

- nie uwzględniono: 36, 

- uwzględniono: 8, 

- częściowo uwzględniono: 10. 


