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1. INFORMACJE O PRZEBIEGU I SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
Konsultacji społeczne były prowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 46 ust. 1 i art.
54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t. j. – Dz.
U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXVI/310/20
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią
Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”.
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” –
zwanie dalej Strategia. Strategia wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko były dostępne
do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, w serwisie informacyjnym Urzędu
Miejskiego w Czersku www.czersk.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku w terminie od 20 stycznia
2022 r. do 25 lutego 2022 r., czyli 36 dni.
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich były prowadzone, powiadomiono
interesariuszy poprzez obwieszczenie Burmistrza Czerska oraz dodatkowe informacje.
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Ryc.1. Podgląd treści ogłoszenia
Aby informacja o konsultacjach społecznych dotarła do możliwie szerokiego grona interesariuszy
wykorzystane zostały następujące metody:
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•

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.czersk.pl/1923.html,

Ryc.2. Podgląd treści informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
•
na stronie internetowej https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/976-konsultacje-spolecznestrategia-rozwoju-gminy-czersk-do-roku-2030,

Ryc.3. Podgląd udostępnienia informacji konsultacjach społecznych na stronie internetowej
•

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czersku.

Konsultacji społeczne były prowadzone w następujących formach:
 10.02.2022 r. – spotkanie publiczne za pomocą zdalnych środków komunikacji, w formie
wideokonferencji za pomocą przeglądarki internetowej,
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wnioski i uwagi do projektu strategii w formie elektronicznej,
wnioski i uwagi do projektu strategii w formie ustnej.

2. WNIOSKI ZE SPOTKANIA PUBLICZNEGO ORAZ ZESTAWIENIE UWAG
ZGŁOSZONYCH PRZEZ INTERESARIUSZY
2.1. Podsumowanie spotkania publicznego.
Spotkanie publiczne w sprawie Strategii odbyło się 10.02.2022 r. o godz. 14:00 za pomocą zdalnych
środków komunikacji, w formie wideokonferencji za pomocą przeglądarki internetowej.

Ryc.4. Podgląd udostępnienia informacji o spotkaniu publicznym na stronie internetowej
W spotkaniu wzięły udział 2 osoby.
2.2. Podsumowanie wniosków i uwag w formie elektronicznej oraz w formie ustnej.
Uwagi były zbierane za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania ze strony
https://bip.czersk.pl/1923.html oraz https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/976-konsultacje-spolecznestrategia-rozwoju-gminy-czersk-do-roku-2030.
Formularz można było pobrać i wysłać do Urzędu Miejskiego w Czersku w terminie od 20 stycznia
2022 r. do 25 lutego 2022 r.
Urząd otrzymał 7 formularzy z uwagami. Poniżej zestawiono je wraz z odpowiedziami.
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Nazwa
dokumentu.
Część
dokumentu, do
Lp.
którego odnosi
się opinia,
uwaga, wniosek
(rozdział/strona/
punkt)
Uwaga od mieszkańca
Cel Operacyjny
1.
1.4.
Rozwój edukacji

2.

Cel Operacyjny
1.5

Treść opinii, uwagi,
wniosku (propozycja
zmiany)

Brak potrzeby
rozbudowy szkół w
gminie.

Gmina Czersk jako
miejsce przyjazne
rowerzystom.

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie
uwagi

Brak potrzeby – w ostatnich 9
latach obserwujemy zmniejszająca
się populację.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demo
grafia_Polski
Dodatkowo liczba urodzeń ciągle
jest na niskim poziomie i nawet
program 500+ nie spowodował
gwałtownego przyrostu. Z mojej
perspektywy lepiej jest
zaoszczędzone/niewydane
fundusze przeznaczyć na inne cele.
Dzieci można też dowozić do
innych placówek jeżeli faktycznie
szkoły są przepełnione.
Kolejnym powodem dla którego
rozbudowę szkół uważam za
nietrafioną jest fakt odchodzenia
od nauczania w szkołach
publicznych przez niektóre
rodziny. Obecne szkolnictwo
charakteryzuje się wypełnianiem
programu nauczania, a nie
przygotowaniem dzieci do życia.
Dlatego część rodziców już teraz
poważnie rozważa nauczanie
domowe. Sam jestem tego
przykładem. Wiem także już o
pierwszych przypadkach wypisania
dzieci ze szkoły w naszej gminie.
Moim zdaniem niedługo będziemy
obserwować więcej takich
przypadków.
Kwestię budowy hal
gimnastycznych oczywiście
popieram, bo trzeba stawiać na
zdrowie przyszłych pokoleń.
Gmina Czersk jako miejsce
przyjazne rowerzystom:

Uwaga
nieuwzględniona

a) brakuje w Czersku i okolicach
ścieżek rowerowych/tras na rolki.
Szansą jest oczywiście projekt
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Uwaga
uwzględniona

„Rowerem po Borach” któremu
osobiście bardzo kibicuję. Z mojej
perspektywy brakuje tzw. pętli
wokół Czerska na trasy
rowerowe/rolkowe. Ludzie nie
lubią jeździć tymi samymi trasami.
Wolą pętle. W chwili obecnej
mamy tylko 2 trasy bezpieczne
(choć nie w 100%) dla rodzin z
dziećmi. Są to ścieżka rowerowa
do Rytla i z powrotem tą samą
trasą oraz ścieżka do jeziora
Ostrowite i powrót. Projekt
„Rowerem po Borach” przy
założeniu, że zostanie w 100%
wykonany pozwoli nam na
stworzenie w miarę bezpiecznych
2 pętli. Mam tu na myśli trasę
Czersk-Jezioro OstrowiteKonewki-Dąbki-Jezioro ŚwidnoCzersk oraz Czersk- ścieżka
rowerowa- Krzyż- Kwieki- nowo
powstała trasa rowerowa na tracie
Brusy/Czersk-Czersk.
Ważne jest by obie te trasy były
odpowiednie nie tylko na rowery z
przyczepkami rowerowymi (bo
właśnie rodziny z dziećmi
podróżujące po Polsce takich tras
szukają, ale też choćby częściowo
dla rolkarzy,
b) osobiście widzę spory potencjał
w możliwości zagospodarowania
trasy przez Mościska. Teren ten
idealnie nadawałby się na krótką
pętlę nieopodal Czerska. Trzeba by
tylko utwardzić grunt, po drodze
zrobić kilka przystanków/wiaty.
Można by też przygotować wieże
obserwacyjne i punkty edukacji dla
dzieci,
c) potrzebna jest strona
internetowa w Czersku związana
tylko z turystyką. Na niej powinny
znaleźć się nie tylko informacje o
Fojutowie/Odrach czy Jeziorze
Ostrowite ale także inne dane takie
jak:
-wszystkie szlaki rowerowe i
ścieżki razem z mapami/zdjęciami,
-szlaki wodne i mapy,
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-szlaki konne i mapy wraz z
zaznaczonymi stajniami,
-może szlaki 4x4, bo to ostatnio
staje się modne. Tu jednak
potrzebna jest pomoc nadleśnictw
z naszej gminy,
-informacje o bazie turystycznej,
-itd.,
strona ma zachęcać do
odwiedzenia naszej gminy i
spędzenia czasu na łonie natury w
ciszy i spokoju,

3.

Cel Operacyjny
1.5

Baza noclegowa –
wykorzystanie
usytuowania gminy na
terenie Borów
Tucholskich.

Uwaga mieszkańca innej gminy
9. Ustalenia i
4.
Wnioskuje o dalsze
rekomendacje
rozszerzenie możliwości
polityki
rekreacyjnych i
przestrzennej
zabudowy na terenie
9.1. Ustalenia
działek, które takowej
ogólne
nie uzyskały przy
ostatnim wniosku, a
znajdują się w tym
samym obszarze.

Uwaga mieszkańca innej gminy
9. Ustalenia i
5.
Wnioskuje o dalsze
rekomendacje
rozszerzenie możliwości
polityki
rekreacyjnych i
przestrzennej
zabudowy na terenie

d) aby ściągnąć rowerzystów do
naszej gminy potrzebujemy też
większej różnorodności szlaków w
naszej gminie. Powinniśmy więc
zadbać o ilość i ich jakość. Na
trasach powinny znaleźć się słupki
z informacjami, a może nawet
pieczątki które dzieciaki będą
podbijały jako potwierdzenie
przejazdu. Chodzi o to by
przyciągnąć rowerowych turystów
mnogością i różnorodnością tras.
Baza noclegowa.
Z mojej perspektywy nie tylko
agroturystyki czy hotele potrzebne
są w naszej gminie. Spore pole do
popisu mają też miejsca w lasach,
które można by przekształcić na
„zielone szkoły”. Dorośli coraz
częściej wysyłają dzieci właśnie do
takich miejsc.

Uwaga
uwzględniona –
zapisy strategii
spełniają treść
uwagi

Pomimo złożenia wniosku o
utworzenie studium uwarunkowań,
a w efekcie wpisanie w plan
zagospodarowania przestrzennego
przekształcenie działek leśnych ma
rekreacyjne, zgodę takową
otrzymało tylko część właścicieli.
Nadmieniam, iż charakter i sposób
korzystania z działek jest
identyczny dla wszystkich, dlatego
wnioskuję o kontynuację prac w
tym zakresie.

Uwaga
nieuwzględniona
– kwestie
planistyczne oraz
szczegółowe
ustalenia w tym
zakresie
rozstrzyga
SUIKZP oraz
MPZP, przy
uwzględnieniu
zasad ochrony
środowiska.

Pomimo złożenia wniosku o
utworzenie studium uwarunkowań,
a w efekcie wpisanie w plan
zagospodarowania przestrzennego

Uwaga
nieuwzględniona
– kwestie
planistyczne oraz
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9.1. Ustalenia
ogólne

działek, które takowej
nie uzyskały przy
ostatnim wniosku, a
znajdują się w tym
samym obszarze.

Uwaga mieszkańca innej gminy
9. Ustalenia i
6.
Wnioskuje o dalsze
rekomendacje
rozszerzenie możliwości
polityki
rekreacyjnych i
przestrzennej
zabudowy na terenie
9.1. Ustalenia
działek, które takowej
ogólne
nie uzyskały przy
ostatnim wniosku, a
znajdują się w tym
samym obszarze.

Uwaga mieszkańca innej gminy
9. Ustalenia i
7.
Wnioskuje o dalsze
rekomendacje
rozszerzenie możliwości
polityki
rekreacyjnych i
przestrzennej
zabudowy na terenie
9.1. Ustalenia
działek, które takowej
ogólne
nie uzyskały przy
ostatnim wniosku, a
znajdują się w tym
samym obszarze.

przekształcenie działek leśnych ma
rekreacyjne, zgodę takową
otrzymało tylko część właścicieli.
Nadmieniam, iż charakter i sposób
korzystania z działek jest
identyczny dla wszystkich, dlatego
wnioskuję o kontynuację prac w
tym zakresie.

szczegółowe
ustalenia w tym
zakresie
rozstrzyga
SUIKZP oraz
MPZP, przy
uwzględnieniu
zasad ochrony
środowiska.

Pomimo złożenia wniosku o
utworzenie studium uwarunkowań,
a w efekcie wpisanie w plan
zagospodarowania przestrzennego
przekształcenie działek leśnych ma
rekreacyjne, zgodę takową
otrzymało tylko część właścicieli.
Nadmieniam, iż charakter i sposób
korzystania z działek jest
identyczny dla wszystkich, dlatego
wnioskuję o kontynuację prac w
tym zakresie.

Uwaga
nieuwzględniona
– kwestie
planistyczne oraz
szczegółowe
ustalenia w tym
zakresie
rozstrzyga
SUIKZP oraz
MPZP, przy
uwzględnieniu
zasad ochrony
środowiska.

Pomimo złożenia wniosku o
utworzenie studium uwarunkowań,
a w efekcie wpisanie w plan
zagospodarowania przestrzennego
przekształcenie działek leśnych ma
rekreacyjne, zgodę takową
otrzymało tylko część właścicieli.
Nadmieniam, iż charakter i sposób
korzystania z działek jest
identyczny dla wszystkich, dlatego
wnioskuję o kontynuację prac w
tym zakresie.

Uwaga
nieuwzględniona
– kwestie
planistyczne oraz
szczegółowe
ustalenia w tym
zakresie
rozstrzyga
SUIKZP oraz
MPZP, przy
uwzględnieniu
zasad ochrony
środowiska.
Uwagi od mieszkańca gminy – przedstawiciela Rady Społecznej do spraw opracowania „Strategii rozwoju
Gminy Czersk do roku 2030”
Brak miejsc spotkań dla
Uwaga
8.
Dodanie zapisów
mieszkańców z różnych grup
uwzględniona
o utworzeniu miejsc
wiekowych, w szczególności
integracji osób z
młodzieży.
różnych grup
wiekowych.
Integracja dworca kolejowego i
Uwaga
9.
Dodanie zapisów
autobusowego wraz ze
uwzględniona –
o rozwoju
stworzeniem parkingu, stacji
zapisy strategii
infrastruktury
rowerowej oraz lokali
spełniają treść
transportu zbiorowego
gastronomicznych w budynku
uwagi
w gminie.
dworca.
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10.

Dodanie zapisów
o rozwoju przestrzeni
publicznych.

11.

Dodanie zapisów
o rozwoju budownictwa
senioralnego oraz o
rozwiązaniu problemu
tzw. problemu
czwartego pietra.

Stworzenie miejsc rekreacyjnych
oraz warunków do uprawiania
sportów plenerowych w tym gry w
szachy

Uwagi od mieszkańca gminy – przedstawiciela Rady Gospodarczej przy Burmistrzu
2.3.
Jaki jest udział kobiet
Społeczeństwo i
w rynku pracy?
demografia
Dlaczego nie został
uwzględniony?

2.3.
Społeczeństwo i
demografia

Jaki jest udział osób
w wieku produkcyjnym
i starszych?

2.3.
Społeczeństwo i
demografia

Oprócz mieszkalnictwa
ważne są też w tym
zakresie – opieka nad
małymi dziećmi
(przedszkola i żłobki),
sprawnie działająca
komunikacja publiczna
oraz bezpieczna
infrastruktura drogowa
(m. in. ścieżki
rowerowe!).
Do głównych wyzwań w
kategorii Społeczeństwo
proponuję dodać:
5) Wyzwania związane
z odpływem osób
młodych do większych
ośrodków miejskich.
6) Aktywizacja
zawodowa kobiet.

2.3.
Społeczeństwo i
demografia

Uwaga
uwzględniona –
zapisy strategii
spełniają treść
uwagi
Uwaga
uwzględniona –
dodano zapisy w
kierunkach
realizacji celów
społecznych na
temat
prowadzenia
gminnej polityki
komunalnej
uwzgledniającej
potrzeby osób
starszych
Uwaga
nieuwzględniona
– uwaga odnosi
się do diagnozy,
diagnoza zawiera
informację na
temat uwagi
Uwaga
uwzględniona –
zapisy strategii
spełniają treść
uwagi
Uwaga
uwzględniona –
uzupełniono
wyzwania
o proponowane
zapisy

Uwaga
uwzględniona –
uzupełniono
wyzwania
o proponowane
zapisy
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2.4. Gospodarka

2.4. Gospodarka

2.4. Gospodarka

2.6 Przestrzeń i
infrastruktura

5.3.1 Cel
strategiczny 1 –
dobra jakość
życia
mieszkańców

7) Zapewnienie opieki
nad małymi dziećmi.
Turystyka – rozbudowa
bazy noclegowej,
agroturystyka, miejsca
do biwakowania, ale i
centrum konferencyjne.
Praca zdalna – jeśli w
mieście będzie dostęp
do Internetu
światłowodowego, jest
miejsce na stworzenie
wspólnego miejsca do
pracy zdalnej – w
dużych miastach są
przeznaczone do tego
restauracje/kawiarnie,
ale i specjalnie
wyznaczone budynki z
szybkim Wi-Fi i strefą
ciszy.
Umiejętności
techniczne i rzemiosło –
organizacja różnego
rodzaju warsztatów, na
przykład rękodzieła,
renowacji mebli itp.
Do głównych wyzwań
w kategorii Przestrzeń
i infrastruktura
proponuję dodać:
• dostępność
infrastruktury dla osób
z niepełnosprawnościa
mi,
• dostępność edukacji
przedszkolnej,
• dostępność opieki nad
młodszymi dziećmi
(żłobki, klubiki
dziecięce),
• zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy,
• poprawa
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Główne cele operacyjne
proponuję dodać:

Uwaga
uwzględniona –
zapisy strategii
spełniają treść
uwagi
Uwaga
uwzględniona –
dodano zapisy w
kierunkach
realizacji celów

Uwaga
uwzględniona –
zapisy strategii
spełniają treść
uwagi
Uwaga
częściowo
uwzględniona –
uzupełniono
wyzwania o
zapisy dotyczące
dostępności,
bezpieczeństwa
mieszkańców
oraz
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego

Uwaga
uwzględniona –
dodanie zapisu
na temat uwagi
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w kierunkach
realizacji celów

7) Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców.
Otwarcie w Czersku
filii Krajowego
Ośrodka Zapobiegania
Zachowaniom
Dyssocjalnym oraz
nowe sposoby
wyłudzania pieniędzy
przez przestępców
zwracają uwagę
mieszkańców na
kwestie bezpieczeństwa,
a kwestia ta jest
kluczowa dla
zapewnienia dobrej
jakości życia.
Tabela 1

Uwaga
częściowo
uwzględniana –
dodanie do
kierunków
realizacji celów
zapisów o opiece
nad dziećmi do
lat 3, rozwoju
zawodowym
kobiet, zajęciach
pozaszkolnych,
nie
uwzględniono
uwagi
odnoszącej się
do celu
operacyjnego 1.5

Cel Operacyjny 1.2
Rozwój pomocy
społecznej i
bezpieczeństwa
zdrowotnego gminy
Brak informacji o
opiece nad małymi
dziećmi – żłobki,
punkty przedszkolne,
klubiki dziecięce.
Cel Operacyjny 1.3.
Rozwój kapitału
społecznego
Brak informacji
o rozwoju kapitału
społecznego kobiet,
wspieraniu ich
aktywności zawodowej
i przedsiębiorczości.
Cel operacyjny 1.4.
Rozwój edukacji
Brak informacji o
ofercie zajęć
pozaszkolnych
Cel operacyjny 1.5
Z czym wiąże się
przebudowa i
rozbudowa domów
kultury?
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Tabela 2

Tabela 3

Jak zwiększy to ofertę
kulturalną, rekreacyjną
i wpłynie na rozwój
kultury?
Cel Operacyjny 2.3
Jakie programy
wsparcia? Czego
dotyczą? Rękodzieło i
produkty lokalne cieszą
się teraz dużym
zainteresowaniem –
można dodać warsztaty
rękodzieła do
edukacji/rekreacji/kapi
tału społecznego. Warto
też skierować uwagę na
pedagogikę
przedszkolną,
zachęcenie do
otwierania klubików
dziecięcych, które będą
pełniły funkcje
przedszkoli i żłobków,
co jednocześnie
zaktywizuje zawodowo
kobiety i zapewni
rozwój
przedsiębiorczości
w regionie.
Cel Operacyjny 3.4
– uwzględnienie
bezpieczeństwa ruchu
pieszych i rowerzystów,
akcje edukacyjne dla
niechronionych
uczestników ruchu
drogowego

Uwaga
częściowo
uwzględniana –
dodanie do
kierunków
realizacji celów
zapisów o opiece
nad dziećmi do
lat 3

Uwaga
uwzględniona –
dodano zapisy w
kierunkach
realizacji celów
dotyczących
bezpieczeństwa
ruchu oraz
rozwoju
technologiczneg
o, strategia
spełnia uwagę
dotyczącą OSP

Cel Operacyjny 3.6
– stworzenie miejsca do
pracy zdalnej,
zapewnienie dostępu do
komputera dla dzieci
lub dorosłych, którzy
nie mają go w domu –
w czytelni, centrum
kultury, wiejskich
ośrodkach kultury.
– warsztaty z obsługi
komputera dla osób
starszych/w trudnej
sytuacji materialnej.
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Tabela 6

Cel Operacyjny 3.8
– uwzględnienie OSP
Łąg przy modernizacji
remiz i doposażeniu w
sprzęt,
– wprowadzenie strony
internetowej i aplikacji
„Bezpieczny Czersk” –
artykuły edukacyjne,
zgłaszanie usterek,
niebezpieczeństw,
utrudnień w ruchu itp.
z łatwym w obsłudze
interfejsem
(przyjaznym seniorom).
Cel Operacyjny 1.1
– liczba osób w wieku
produkcyjnym –
wzrost.
Cel operacyjny 1.4
– liczba miejsc
w żłobkach w gminie –
wzrost
– liczba punktów
przedszkolnych i
klubików dziecięcych –
wzrost.
Cel Operacyjny 2.2
– liczba osób z
niepełnosprawnościami
aktywna zawodowo –
wzrost.
Cel Operacyjny 2.3
– liczba wydarzeń
promujących
przedsiębiorczość –
warsztatów i szkoleń –
wzrost,
– liczba osób
korzystających z
warsztatów i szkoleń
o przedsiębiorczości –
wzrost.
Cel operacyjny 3.4
– liczba zrealizowanych
programów
edukacyjnych w
zakresie
bezpieczeństwa ruchu
drogowego ze
szczególnym
uwzględnieniem jego

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga
częściowo
uwzględniona –
uwzględniono
część odnośnie
liczby osób
korzystających z
warsztatów i
szkoleń

Uwaga
nieuwzględniona
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Tabela 6

Ad. 9.2

niechronionych
uczestników (piesi,
rowerzyści) – wzrost.
Cel Operacyjny 3.6
– liczba
ogólnodostępnego
sprzętu IT w
placówkach
publicznych – wzrost.
Cel Operacyjny 3.8
– liczba zrealizowanych
programów
edukacyjnych dla
seniorów – wzrost,
– liczba portali
www/aplikacji
dotyczących
bezpieczeństwa –
wzrost,
– wielkość obszarów
objętych monitoringiem
– wzrost.
Proponuję do
wytycznych dla
wszystkich
miejscowości dodać
punkt o poprawie
bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
częściowo
uwzględniona –
uwzględniono
część odnośnie
wielkości
obszarów
objętych
monitoringiem

Uwaga
nieuwzględniona
– takie zapisy
znajdują się we
wcześniejszych
częściach
strategii

W określonym terminie inne wnioski i uwagi w formie ustnej nie zostały złożone.
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3.

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. – Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) pod
względem czasu i formuły.
Wyniki konsultacji wskazują, że najważniejszymi kwestiami dla aktywnych mieszkańców pozostają te,
związane z potrzebami opiekuńczymi, szczególnie wobec najmłodszych i seniorów, kwestie możliwości
realizacji zabudowy rekreacyjnej oraz kwestie związane z wykorzystaniem walorów turystycznych
gminy oraz kwestie poprawy kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych.
We wnioskach wskazano na kwestie związane z kompleksową poprawą sytuacji rodzin i kobiet.
Zwrócono uwagę na konieczność poprawy kwestii opiekuńczych – realizacja infrastruktury żłobków,
klubów dziecięcych i przedszkoli jest powiązana z możliwością aktywizacji zawodowej kobiet, dzięki
odciążeniu ich od obowiązków opiekuńczych. We wnioskach wskazano na ważną rolę zaplecza dla
nowoczesnej gospodarki cyfrowej i pracy zdalnej tzn. poprawy infrastruktury cyfrowej, udostępnienia
zasobów IT w placówkach publicznych czy budowaniu kompetencji mieszkańców. W dialogu
z przedstawicielką grup senioralnych słusznie wspominano o konieczności dostosowywania przestrzeni
publicznych dla potrzeb różnych grup wiekowych. Ważną uwagą jest także kwestia dostosowania
zasobu mieszkalnictwa komunalnego dla różnych użytkowników – zarówno młodych jak i seniorów.
Dla tej ostatniej grupy wyzwaniem jest kwestia dostępności (np. „problem czwartego piętra” – przy
braku wind) czy np. zbyt duże mieszkania dla osób samotnych. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga
prowadzenia odpowiedniej polityki komunalnej.
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