Raport z konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”,
które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp., Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie i Santoku.

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Treść uwagi

Sposób
uwzględnienia uwagi
Do strategii należy dodać słowniczek Uwaga uwzględniona.
wyjaśniający specyficzne pojęcia/skróty
oraz
informację
zawierającą
streszczenie dokumentu.
W diagnozie, w sferze gospodarczo- Uwaga uwzględniona.
infrastrukturalnej, w tabeli nr 13
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna –
dane dla gminy Kłodawa nie są
aktualne.
W diagnozie, w sferze działalności Uwaga uwzględniona.
kulturalnej oraz aktywności społecznej,
wskazać także, że w gminach wiejskich
MOF GW również realizowane są
przedsięwzięcia
kulturalne
będące
ciekawą ofertą dla mieszkańców MOF
GW. Nie ma ona może takiej rangi
i takiego zasięgu jak oferta miasta
(filharmonia, teatr), ale ma swoich
licznych odbiorców i stanowi ważne
„narzędzie” integracji mieszkańców.
Jednocześnie pominięto działalność
samorządów sołeckich jako narzędzia
służącego aktywizacji mieszkańców.
Brak szczegółowego opisu „sterowania” Uwaga nie
MOF-em.
uwzględniona.
W celu operacyjnym 1.3 Poprawa
Uwaga uwzględniona.
zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej MOF GW, do
przykładowych typów interwencji
dopisać modernizację dróg

Uzasadnienie/wyjaśnienie
Słowniczek został umieszczony na początku dokumentu. Zmieniona została także treść wstępu
dokumentu, która zawiera skrótowy opis zawartości Strategii MOF oraz charakteru dokumentu.

Dane uaktualniono zgodnie z uzyskanymi informacjami z Urzędu Gminy w Kłodawie odnośnie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Kłodawa (stan na koniec 2012r.) – obecnie jest to
tabela nr 14 (wg nowej numeracji).

W diagnozie, w sferze działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, do następującego tekstu:
„Ofertę kulturalną MOF-u uzupełniają Gminne Ośrodki i Centra Kultury zlokalizowane w gminach
ościennych” dodano następujący fragment: „Jednocześnie w gminach wiejskich MOF-u realizowany
jest szereg wydarzeń kulturalnych stanowiących ciekawą ofertę, aktywizujących mieszkańców nie
tylko danej gminy, ale także całego MOF. Do najbardziej oryginalnych przedsięwzięć zaliczyć można
Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu, Wakacyjne Spotkania Kulturowe w Zdroisku, Święto
Pieczonego Kurczaka w Deszcznie itp.”
Dodano także opis sołectw o następującej treści: „Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie gmin
wiejskich MOF, jedną z form aktywizacji społecznej mieszkańców są sprawnie funkcjonujące
samorządy sołeckie, np. Samorząd Sołecki Wsi Różanki, Samorząd Sołecki Wsi Wojcieszyce w
gminie Kłodawa, Samorząd Sołecki Wsi Wieprzyce w gminie Bogdaniec.”
Informacje o sołectwach umieszczono również w Strategii ZIT, w diagnozie dotyczącej potencjału
kulturalnego oraz aktywności społecznej.
Kwestie zarządzania MOF-em są na tyle „świeże”, że na tym etapie można pozostawić pewien
poziom uogólnienia.
Modernizacja dróg powiatowych w MOF GW została dodana do przykładowych typów interwencji
celu operacyjnego 1.3, których lista obecnie wygląda następująco: dokończenie budowy drogi
ekspresowej S3, modernizacja drogi krajowej nr 22, modernizacja sieci dróg wojewódzkich w MOF
GW, modernizacja dróg powiatowych w MOF GW, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej
nr 203, modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70.
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6.

powiatowych w MOF GW.
Położyć większy nacisk w strategii na Uwaga uwzględniona.
rewitalizację obszarów wiejskich.

7.

Ujednolicić w tekście strategii pisownię. Uwaga uwzględniona.
W dokumencie używane są dwie opcje:
aglomeracja gorzowska i Aglomeracja
Gorzowska.

8.

Ujednolicić nazewnictwo dla gmin
zlokalizowanych wokół Gorzowa.
W dokumencie stosuje się bowiem
zamiennie określenia: gminy
zewnętrzne, gminy ościenne, strefa
podmiejska.

Uwaga odrzucona.

9.

W diagnozie, w sferze demograficznej i
społecznej w tabeli nr 5 pt. Udział
bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym
– dane dla gminy Kłodawa są
nieaktualne.
W
opisie
diagnozy,
w
sferze
demograficznej i społecznej, w tabeli nr
6 pt. Infrastruktura przedszkolna,
podane są błędne informacje dot.
przedszkoli w gminie Kłodawa. Na
terenie tej gminy znajdują się dwa
przedszkola (w Kłodawie i Różankach i
jeden zamiejscowy punkt przedszkolny
w Wojcieszycach), także ilość dzieci
podana w tabeli jest nie prawidłowa.
W diagnozie, w sferze demograficznej i
społecznej w tabeli nr 7 pt. Uczniowie –
szkoła podstawowa i gimnazjum – dane
dla gminy Kłodawa nie zgadzają się. Na
terenie gminy znajdują się dwie szkoły
podstawowe i dwa gimnazja - jedna w

Uwaga odrzucona.

10.

11.

Do kluczowych projektów rozwojowych (rozdział 5) dodano nowe zadanie: Rewitalizacja i odnowa
obszarów wiejskich MOF GW. Obecnie jest to punkt 14 na liście kluczowych projektów rozwojowych.
Ponadto w Celu operacyjnym 2.3. Rewitalizacja zdegradowanych obiektów oraz przestrzeni
publicznych na terenie MOF GW, do przykładowych typów interwencji dodano rewitalizację i odnowę
obszarów wiejskich MOF GW.
W dokumencie Aglomeracja Gorzowska odnosiła się do Porozumienia o współpracy pomiędzy
samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej, zawarte w dniu 22 września 2011r.
W przypadku, gdy mowa jest o układzie geograficzno-przestrzennym użyto określenia aglomeracja
gorzowska.
Określenie dla gmin okalających rdzeń Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego wynika z delimitacji przeprowadzonej przez dr hab. prof. PAN Przemysława
Śleszyńskiego w opracowaniu pn. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw
oraz z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W dokumentach tych wskazano, że
obszary otaczające rdzeń MOF to tzw. strefa zewnętrzna. W dokumencie Strategii MOF
zastosowano zamiennie określenia, które w taki sam sposób charakteryzują gminy wiejskie
stanowiące strefę bezpośredniego wpływu Gorzowa Wlkp.
Weryfikacja danych potwierdziła zamieszczenie poprawnych danych dla 2012 roku.

Uwaga uwzględniona.

Poprawiono w tabeli nr 6 dane odnośnie przedszkoli w gminie Kłodawa:
Było: liczba przedszkoli 1, liczna miejsc: 100, liczba dzieci: 100
Jest: liczba przedszkoli 3, liczna miejsc: 197, liczba dzieci: 197.

Uwaga częściowo
uwzględniona.

Weryfikacja danych z Urzędu Gminy w Kłodawie (na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół w
gminie za 2012r.) wykazała jedynie rozbieżności w ilości uczniów w gimnazjum w 2012 roku. Dana z
GUS wynosi 171, natomiast dana z Urzędu Gminy 170. Zostało to poprawione w tabeli.
Niemniej jednak ogólna ilość dzieci ujęta w tabeli nr 7 jest poprawna i dotyczy wszystkich
wymienionych w uwadze szkół.
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12.

13.

14.

15.

Kłodawie i jedna w Różankach. Ilość
dzieci
podana
w
tabeli
może
odpowiadać jedynie dla jednej szkoły.
W diagnozie, w sferze demograficznej i Uwaga odrzucona.
społecznej w tabeli nr 8 pt. Przychodnie
na terenie MOF GW – dane dla gminy
Kłodawa nie zgadzają się. Od wielu lat
na terenie gminy funkcjonują dwie
przychodnie: w Kłodawie i Różankach
oraz zamiejscowy punkt w
Wojcieszycach.
Dotyczy celu 1.3. Poprawa zewnętrznej Uwaga odrzucona.
dostępności komunikacyjnej MOF GW
(a konkretnie przykładowych typów
interwencji)
oraz
rozdziału
5
Identyfikacja kluczowych projektów
rozwojowych
–
należy
usunąć
dokończenie budowy drogi ekspresowej
S3, ze względu na koniec prac
przewidzianych na maj 2014r.
Prośba o ujęcie w Celu operacyjnym
Uwaga uwzględniona.
2.4 Zintegrowana polityka kształtowania
przestrzeni oraz infrastruktury
wzmacniającej ład funkcjonalny na
terenie MOF GW, zapisu związanego z
realizacją inwestycji polegającej na
utworzeniu „Centrum SportowoRekreacyjnego w Karninie”.

W całym dokumencie, wprawdzie Uwaga nie dotyczy
wspomina
się
o
organizacjach konsultowanego
pozarządowych, ale informacja ta jest dokumentu.
wyłącznie statystyczna, a co za tym
idzie
przekłamana.
Sektor
pozarządowy, zwłaszcza działający w
sferze społecznej jest skrajnie

Dana odnośnie liczby przychodni w gminie Kłodawa, która ukazuje stan na 2012 rok, jest zgodna z
niniejszą uwagą i wynosi 3.

W ramach planowanych inwestycji przewiduje się budowę drugiej nitki kolejnego odcinka S3, z latami
realizacji 2014-2017.

Zadanie zostało ujęte w diagnozie Strategii MOF, w sferze przestrzenno-przyrodniczo-środowiskowej
w następujący sposób: „W gminie Deszczno funkcjonują dwa kąpieliska powstałe w wyniku
intensywnej eksploatacji złóż żwirowych: w Dzierżowie w otoczeniu lasów powstało KąpieliskoŁowisko „Złote Piaski” o powierzchni 10ha, w Karninie zaś kąpielisko o powierzchni ponad 20
hektarów, wymagające rewitalizacji w części sportowej i rekreacyjnej.”
Zadanie zostało ujęte także w opisie Celu operacyjnego 2.4. , w następujący sposób:
„Dla zachowania równowagi warto zadbać, aby jednocześnie zintensyfikować rozwój infrastruktury i
oferty rekreacyjnej, związanej ze spędzaniem wolnego czasu w pozostałych gminach MOF GW (np.
w obrębie zbiornika wodnego w Karninie, w gminie Deszczno)”.
Warto również dodać, że zadanie to mieści się w jednym z przykładowych typów interwencji Celu
2.4., tj. realizacja projektów budujących ofertę rekreacyjną w gminach MOF GW.
Strategia MOF jest dokumentem określającym politykę rozwoju miasta i okolicznych gmin. Określa
dążenie lokalnych samorządów do osiągniecia strategicznych celów na poziomie lokalnym i wybór
tych celów jest przedmiotem konsultacji.
Wskazane zagadnienia są przedmiotem zainteresowania takich dokumentów jak np. „Strategia
rozwoju kultury w Gorzowie Wielkopolskim do 2020 roku”, „Program Współpracy z organizacjami
pozarządowymi”, czy też „Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+”
oraz „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa” Wielkopolskiego 2007+”.
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16.

17.

18.

niedofinansowany, systematycznie
niszczony i skazany na niebyt. Na
rynku funkcjonują głównie organizacje
opiekuńczo – pomocowe, których
finansowanie jest obowiązkowe oraz
organizacje
opiekujące
się
organizacjami, z reguły przybudówki
dużych
instytucji
publicznych,
realizujące w większości swój własny
interes.
Rozwój kapitału ludzkiego to nie tylko
edukacja, ale w znaczącej mierze
rozwój relacji społecznych. W Gorzowie
istnieje ogromny problem wyludniania –
emigracji, głównie ludzi najlepiej
wykształconych
i
potencjalnie
kulturotwórczych. Brak działań w
kierunku
integracji
społecznej
i
budowania tożsamości będzie pogłębiał
tą sytuację. Cóż nam z wykształconych
ludzi, skoro zaraz po zakończeniu
edukacji wyjadą z Gorzowa i będą
budowali potencjał innych miejsc?
NGO nie znalazły się w żadnej grupie
jako realizatorzy zadań, ani nawet
partnerzy. Zostały wystawione poza
nawias,
prawdopodobnie
jako
niewygodne.
Samorząd + sektor prywatny + sektor
pozarządowy – to jest model, który
powinien być realizowany. Wyłączenie
NGO
z możliwości partycypacji i
działania jest sprzeczne z Konstytucją
RP i polityką europejską dążącą do
budowy
Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Uwaga
dotyczy
nazwy
Celu
operacyjnego 1.2 Rozwój kapitału
ludzkiego
poprzez
wzmocnienie
infrastruktury służącej edukacji. Słowo

Do podmiotów wdrażających zapisy ww. dokumentów zaliczane są m.in. organizacje pozarządowe.
Dlatego niniejsza uwaga nie dotyczy zapisów strategii MOF.
Ponadto biorąc pod uwagę powyższe niezasadne jest stwierdzenie, że „sektor działający w sferze
społecznej jest skrajnie niedofinansowany, systematycznie niszczony i skazany na niebyt” – miasto
Gorzów (ale także okoliczne gminy) nie mają na celu niszczenia organizacji pozarządowych.

Uwaga stanowi
komentarz bez
wskazania
proponowanych
działań.

W celu powstrzymania odpływu mieszkańców planuje się m.in. utworzenie Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego. Poza tym głównym przykładem, twórcy Strategii
MOF mocno akcentują kwestie gospodarcze.
W opinii Zespołu problem emigracji ma podłoże w kwestiach zatrudnienia, a nie w relacjach
społecznych. Ponadto na tle kraju Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego w świetle
danych zawartych w diagnozie dokumentu nie ma największych problemów demograficznych.
Poza tym wątpliwym jest czy władze publiczne w państwie demokratycznym powinny zbyt głęboko
integrować w życie społeczne.

Uwaga częściowo
uwzględniona.

Strategia MOF jest dokumentem określającym politykę rozwoju miasta i okolicznych gmin. Określa
dążenie lokalnych samorządów do osiągniecia strategicznych celów na poziomie lokalnym. Nie jest
dokumentem sektorowym, dotyczącym jednej dziedziny, jak np. „Strategia rozwoju kultury w
Gorzowie Wielkopolskim do 2020 roku”, „Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi”, czy
też „Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+” oraz „Program działań na
rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa” Wielkopolskiego 2007+”. W ich realizację
zaangażowane są również organizacje pozarządowe.
Ponadto partnerami w realizacji Celu operacyjnego 2.5 są wymienieni, oprócz wojewódzkich władz
samorządowych, także aktorzy niepubliczni (organizacje społeczne i przedsiębiorcy).

Uwaga uwzględniona.

Obecnie nazwa Celu operacyjnego 1.2 brzmi: Rozwój kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące
edukacji.
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19.

20.

21.

22.

„infrastruktura”
należy
zastąpić
pojęciem
„inwestycje”.
Działania
związane z infrastrukturą edukacyjną
są zawężeniem pojęcia inwestycji.
Działania zaplanowane do realizacji w
ramach tego celu będą dotyczyły
różnych kwestii związanych z edukacją.
Uwaga dotyczy nazwy Celu 2.1.
Integracja
oraz
wzmocnienie
infrastruktury transportu zbiorowego w
obszarze MOF GW – prośba o nadanie
priorytetu komunikacji zbiorowej w
transporcie miejskim.
W jednym z kluczowych projektów
rozwojowych (w rozdziale pt.
„Identyfikacja kluczowych projektów
rozwojowych”), który dotyczy poprawy
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
Gorzowie – należy rozszerzyć jego
treść o cały miejski obszar funkcjonalny
Gorzowa.
Poprawki do tekstu strategii dotyczące
zastosowania poprawnej nazwy dla:
Lubuskiej Organizacji Pracodawców
(poprawna nazwa to Lubuscy
Pracodawcy), Jeronimo Martins
(poprawna nazwa to Jeronimo Martins
Polska), Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego (poprawna nazwa to
Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Park Naukowo Przemysłowy), Izby
Rzemieślniczej (poprawna nazwa to
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców),
Głównej Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad (poprawna nazwa to
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad).
W treści dotyczącej analizy SWOT w
strefie przestrzenno-infrastrukturalnogospodarczej, w mocnych stronach, do

Uwaga uwzględniona.

Obecnie nazwa Celu operacyjnego 2.1. brzmi: Integracja oraz wzmocnienie infrastruktury transportu
MOF GW ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zbiorowej.

Uwaga uwzględniona.

Po poprawce punkt ten brzmi następująco: „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w MOF
GW” (obecnie punkt 16).

Uwaga uwzględniona.

Nazwy własne zostały poprawnie naniesione na karty Strategii MOF.

Uwaga uwzględniona.

Obecnie zdanie to brzmi: „dostępność potencjalnych terenów pod inwestycje przemysłowe”.
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23.

24.

25.

26.

zdania „dostępność
terenów pod
inwestycje przemysłowe”, dodać słowo
potencjalnych.
W treści dotyczącej analizy SWOT w
mocnych stronach sfery przestrzennoinfrastrukturalno-gospodarczej
wskazano m.in.: - wysoki rozwój
infrastruktury technicznej. Czy
uwzględniając cały obszar MOF
określenie to nie jest zbyt ogólne?
W treści dotyczącej analizy SWOT, w
mocnych stronach sfery przestrzennoinfrastrukturalno-gospodarczej należy
doprecyzować nazwę jednego z atutów:
- wysoki kapitał ludzki.
Uwaga, aby szerzej potraktować
lecznictwo aniżeli tylko poprzez budowę
radioterapii oraz bazy HEMS.

Uwaga
częściowo Ta część dokumentu stanowi podsumowanie czterech warsztatów strategicznych, na których lokalni
uwzględniona.
liderzy określali mocne i słabe strony obszaru MOF, w którym żyją. Możliwe, że zapis ten wynikał z
faktu, że na spotkaniu znajdowały się osoby mieszkające w obszarze o wyższym poziomie rozwoju
infrastruktury technicznej takiej jak: wodociągi, kanalizacja, gazociąg. Uwagę uwzględniono poprzez
dopisanie zwrotu „w części jednostek tworzących MOF GW”.

Uwaga uwzględniona.

Obecnie zdanie to brzmi: wysoka jakość kapitału ludzkiego.

Uwaga uwzględniona.

W rozdziale dotyczącym „Identyfikacji kluczowych projektów rozwojowych”, punkt, który wcześniej
brzmiał: „Budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp.”, został zmieniony na: „Rozwój
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. poprzez budowę
specjalistycznych centrów usług medycznych” (obecnie punkt 12).

Postulat dotyczący tego, aby ścieżki Uwaga uwzględniona.
rowerowe w MOF GW miały przede
wszystkim charakter dojazdowy (do
pracy i do szkół), aniżeli znaczenie
turystyczne.

Należy dodać, że budowa bazy HEMS i powstanie radiologii są spójne ze strategicznymi
dokumentami rangi wojewódzkiej (Miasto zgłaszało te inwestycje jako wnioski podczas tworzenia
dokumentów).
Ścieżki rowerowe zostały ujęte w Strategii MOF jako mające znaczenie głównie komunikacyjne dla
mieszkańców MOF, a nie turystyczne.
Analiza barier i potencjałów rozwojowych w 2.2. Kapitał materialny (sfera gospodarczoinfrastrukturalna) wykazała brak sprawnego systemu komunikacyjnego integrującego gminy
tworzące MOF, co stanowi ważną barierę jego dalszego rozwoju.
W Celu operacyjnym 2.1 Integracja oraz wzmocnienie infrastruktury transportu MOF GW ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji zbiorowej budowa ścieżek rowerowych ujęta jest w
przykładowych typach interwencji jako budowa infrastruktury tworzącej sieć tras rowerowych
komunikujących MOF.
Uzupełnieniem budowy ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym, które zaplanowano w
ramach ZIT mogą stanowić te o znaczeniu turystycznym, które planuje się w ramach Eurovelo. Jest
to planowana międzynarodowa sieć szlaków rowerowych, z których przebieg jednego z nich planuje
się przez Kostrzyn-Gorzów-Drezdenko. Dofinansowanie na realizację tych szlaków planuje się z
innych źródeł niż ZIT.
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27.

28.

29.

30.

31.

Uwaga
dotycząca
konieczności Uwaga uwzględniona.
zawarcia
informacji
odnośnie
potrzeby podjęcia działań dotyczących
rozwoju przemysłu.

W diagnozie dokumentu, w sferze Uwaga uwzględniona.
przyrodniczo-środowiskowej
do
wymienianych rezerwatów przyrody w
obszarze
MOF
dodać
także
Gorzowskie Murawy.
Zgłoszenie pilnej potrzeby realizacji Uwaga uwzględniona.
przebudowy
ul.
Kostrzyńskiej
w
Gorzowie.

Uwaga odnośnie rozwoju szkolnictwa Uwaga uwzględniona.
wyższego – aby jego rozwój nie opierał
się
tylko
o
zasoby
Akademii
Wychowania Fizycznego w Gorzowie
Wlkp.
Ze względu na powstanie Centrum Uwaga uwzględniona.
Edukacji Zawodowej oraz na to, że do
MOF
GW
trafiają
firmy
ze
skomplikowanymi
technologiami,
miasto będzie potrzebowało kadry
technicznej – należy taką zapewnić.

Przeformułowana została nazwa Celu operacyjnego 1.1, która obecnie brzmi: Wzmocnienie
potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego (szczególnie przemysłowego) oraz publicznego na
terenie MOF GW.
Ponadto w Strategii MOF jest szeroko ujęta kwestia związana z przedsiębiorczością. W ramach
realizacji Strategii MOF planuje się uzbrojenie terenów pod inwestycje, budowę Gorzowskiego
Ośrodka Technologicznego, promocję gospodarczą i turystyczną. Należy tutaj wyjaśnić, że
samorząd w swoich kompetencjach nie posiada zadań związanych stricte z przemysłem, może on
stanowić warunki rozwoju. Dlatego w Strategii MOF są ujęte warunki zachęt dla przedsiębiorców.
Listę wymienionych rezerwatów przyrody w obszarze MOF poszerzono o Gorzowskie Murawy.

Strategia MOF, w Celu operacyjnym 1.3. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF
GW zakłada modernizację ul. Kostrzyńskiej. Będzie ona realizowana z Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Decyzje o ul. Kostrzyńskiej już są podjęte, został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu
przebudowy (są na ten cel zabezpieczone środki w budżecie Miasta Gorzowa Wlkp.); projekt, który
zakłada dwupasmową Kostrzyńską ma być gotowy do końca 2014r.; okres realizacji przebudowy
ul. Kostrzyńskiej od osiedla Słonecznego do pętli tramwajowej na Wieprzycach planuje się do 2017r.
(pierwszy etap). Ponadto zlecone projektowanie ma sięgnąć aż do S3 (drugi etap), ponieważ w
przyszłości ma być realizowany pełny zakres przebudowy tej ulicy.
W przypadku powstania Akademii Gorzowskiej zaznaczone jest w Strategii MOF, że ma ona zostać
utworzona w oparciu o co najmniej filię AWF. Ta informacja zawarta jest w Celu operacyjnym 1.2
Rozwój kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji, a konkretnie w przykładowych
typach interwencji: utworzenie Akademii Gorzowskiej (co najmniej na bazie filii AWF).
W Gorzowie w ostatnim czasie zostało otwartych 2 z 4 pracowni, które są „zamówieniami” złożonymi
przez przedsiębiorców. Pracownie te zostaną przeniesione do Centrum Edukacji Zawodowej,
którego zapis o budowie widnieje w Przykładowych typach interwencji, w Celu operacyjnym 1.2.
Rozwój kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji. Oprócz tego ujęto w nich też
opracowanie i wdrożenie strategii produktu CEZ ukierunkowanego na kształtowanie aktywnych
postaw zawodowych.
Ponadto odsyłamy do Strategii ZIT, do priorytetu inwestycyjnego 10.3 bis, którego celem jest
wzmocnienie potencjału, atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniające potrzeby rynku pracy.
Przykładowymi typami projektów są:
- rozwój wysokiej jakości nowoczesnego szkolnictwa zawodowego (programy rozwojowe szkół
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32.

33.

34.

35.

36.

Zamiast dolina Toruńsko-Eberswaldzka
należy napisać Pradolina ToruńskoEberswaldzka.
Dotyczy opisu znajdującego się w
diagnozie dokumentu, w Potencjale
infrastrukturalno-gospodarczym:
Ul.
Walczaka-Górczyńska
jest
drogą
wylotową na Strzelce Krajeńskie, a nie
na Kłodawę jak widnieje w tekście;
Ul. Kasprzaka-Trasa Zgody to droga
wylotowa na Deszczno, a nie na
Bogdaniec.
W celu operacyjnym 1.2 Rozwój
kapitału
ludzkiego
poprzez
wzmocnienie infrastruktury służącej
edukacji, wśród realizatorów należy
usunąć Klaster Edukacji Zawodowej,
ponieważ była to robocza nazwa
Klastra
Edukacji
LubuskieBrandenburgia,
który
zresztą
wypunktowany jest poniżej.
Dotyczy opisu celu operacyjnego 2.1.
– prócz zakresu przedmiotowego
należy także
uwzględnić
zakres
podmiotowy
inwestycji
komunikacyjnych poprzez promowanie
działań
poprawiających
jakość
świadczenia usług komunikacyjnych.
Z tekstu dotyczącego KSSSE (w
diagnozie, w sferze gospodarczoinfrastrukturalnej) wynika, że są dwie
podstrefy w Gorzowie. Tak naprawdę

Uwaga uwzględniona.

prowadzących kształcenie zawodowe, rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego
z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi);
- stworzenie w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające
realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach;
- doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy,
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.
Poprawiono w tekście Strategii MOF na Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką.

Uwaga uwzględniona.

Treść uwagi po zmianie: „Prognozuje się, że najbardziej obciążonymi skrzyżowaniami będą także:
droga wylotowa na Strzelce Krajeńskie (w kierunku gminy Kłodawa) oraz Kasprzaka – Trasa Zgody
(droga wylotowa w kierunku gminy Deszczno).”

Uwaga uwzględniona.

Po poprawkach wymienieni realizatorzy Celu operacyjnego 1.2. to:
Miasto Gorzów Wielkopolski oraz partnerzy, Klaster Edukacji Lubuskie – Brandenburgia, Lubuski
Klaster Metalowy, Centrum Kształcenia Zawodowego, szkoły, uczelnie wyższe.

Uwaga uwzględniona.

Opis celu operacyjnego 2.1 rozszerzono o następującą treść: „(...) Jednocześnie podejmowane
działania powinny mieć również wymiar podmiotowy i dążyć do poprawy jakości świadczenia usług
komunikacyjnych”.

Uwaga uwzględniona.

W dokumencie doprecyzowano informacje by nie budziło wątpliwości, że w Gorzowie znajduje się
tylko jedna podstrefa KSSSE, lecz jest ona zlokalizowana w dwóch obszarach Gorzowa.
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37.

38.

jest jedna podstrefa, ale zlokalizowana
w dwóch obszarach.
Zbyt mało nagłośnione konsultacje Uwaga bezzasadna.
społeczne, a informacja o spotkaniu
została podana dzień przed.

Prośba o przyłożenie szczególnej wagi Uwaga odrzucona.
do budowy nowego układu
komunikacyjnego dla stworzenia Nowej
Obwodnicy Centrum (zgodnie z
przyjętymi przez Radę Miasta
kierunkami rozwoju – wg wyników
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNEGO NA
OPRACOWANIE PROJEKTU

W związku z pojedynczym głosem podczas konsultacji, mówiącym, iż informacja o spotkaniu
konsultacyjnym umieszczona została dzień przed spotkaniem, załączamy niżej linki do wybranych
gorzowskich i lubuskich mediów, które informowały wcześniej o spotkaniu:
http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,36844,15559323,Chwilowy_zgrzyt_w_temacie_ZIT__czyli_wiosenn
e_przesilenie.html info z dnia 3 marca 2014r.
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/e-piekarz-jestesmy-na-finiszuprzygotowan/ info z dnia 3 marca 2014r.
http://radiogorzow.fm/radio-gorzow/wiadomosci-radia-gorzow/e-piekarz-jestesmy-na-finiszuprzygotowan/ info z dnia 3 marca 2014r.
http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/20687-projekt-zit-ow-gotowy info z
dnia 3 marca 2014r.
http://www.gorzow.com/?action=glowna3&id=36904 info z dnia 6 marca 2014r.
http://e-gorzow.pl/galeria.php?action=glowna&id=36904 info z dnia 6 marca 2014r.
http://igorzow.pl/galeria.php?action=glowna&kategoria=%25&id=36907 info z dnia 6 marca 2014r.
http://www.gorzow.pl/przystan/rozwoj-miasta/opracowania-opinie-i-projekty/planowanie-miejskichobszarow-funkcjonalnych info z dnia 6 marca 2014r.
Przypomnienie o konsultacjach społecznych:
http://radiogorzow.fm/radio-gorzow/wiadomosci-radia-gorzow/masz-uwagi-do-zitow-albo-mofu-terazmozesz-je-zglosic/ info z dnia 11 marca 2014r.
http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,36844,15598463,Porozmawiajmy_o_milionach__Na_co_je_wydam
y_i_dlaczego_.html info z dnia 10 marca 2014r.
http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/20721-konsultacje-spolecznestrategii-obszaru-mof-gorzowa info z dnia 11 marca 2014r.
a także w Radiu Gorzów – informacja z dnia 6.03.2014r., na miejskiej stronie www.gorzow.pl w dniu
6.03.2014r.
Poza tym spotkania konsultacyjne odbywały się także w gminach (stosowne informacje zostały
zawarte na stronach internetowych gmin).
1.Strategia MOF wyznacza kierunki rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego, wyjątkowo wskazując konkretne inwestycje (np. wynikające z przyjętych
dokumentów strategicznych) lub zatwierdzone już do realizacji.
2.Uwaga sprzeczna z polityką inwestycyjną i możliwościami finansowymi miasta.
3.Budowa mostu jest zbyt kosztochłonna i niemożliwa do realizacji ze środków regionalnych (zbyt
mała dostępność środków przeznaczonych na transport kierowany w inwestycje drogowe), jak
i krajowych (nie kwalifikuje się do wsparcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko).
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39.

40.

KONCEPCYJNEGO
ZAGOSPODAROWANIA I
ZABUDOWY CENTRUM GORZOWA
WLKP.)
Prośba
o
umieszczenie
w
przykładowych
typach
interwencji
budowy
nowego
układu
komunikacyjnego (przeprawy przez
Wartę i budowę nowej Obwodnicy
Centrum) w Celu operacyjnym 2.1.
Uwaga dotyczy: Celu operacyjnego 2.5. Uwaga w formie
Zintegrowane zarządzanie miejskim
komentarza.
obszarem funkcjonalnym.
Prośba o szczególnie uważne
podejście do tego punktu na etapie
realizacji założonych celów, aby
stworzyć długofalową platformę
kontaktu, dialogu i koordynacji działań
publiczno-prywatnych.
Konieczne jest wdrożenie modelu
społeczeństwa obywatelskiego oraz
wielopłaszczyznowej współpracy Władz
regionu z mieszkańcami.
Prośba o uwzględnienie w Celu Uwaga odrzucona.
operacyjnym 1.1. możliwości realizacji
ewentualnego programu aktywizacji
Centrum miasta w zakresie drobnej,
lokalnej przedsiębiorczości i (zgodnie z
Marką Miasta) środowisk artystycznych
i twórczych.

4. Zgodnie z wprowadzoną w wyniku konsultacji społecznych nową nazwą Celu operacyjnego 2.1
Integracja oraz wzmocnienie infrastruktury transportu MOF GW ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji zbiorowej, w jego ramach planowane są do realizacji głównie działania związane
z transportem zbiorowym. Inne inwestycje mają jedynie charakter wspierający wobec podstawowych
działań, gdzie priorytetem jest, jak wskazano, komunikacja zbiorowa.

Wymóg zintegrowanego zarządzania związany jest z koniecznością ustalenia partnerskich relacji
pomiędzy miastem centralnym a gminami strefy zewnętrznej. Konieczność uwzględnienia interesów
mniejszych gmin przez, z natury dominujące miasto wojewódzkie, w żaden sposób nie wyklucza
współpracy władz którejkolwiek z gmin z mieszkańcami.

Uwaga dotyczy prowadzenia gospodarki nieruchomościami, czyli zadania o charakterze bieżącym,
a nie strategicznym. Ponadto zadania o wskazanym charakterze są już w pewnym zakresie
prowadzone przez miasto.
Przykładowo stawka dla organizacji pozarządowych za najem lokalu, która normalnie wynosi 3,5 zł
2
netto/m (dotyczy całego obszaru miasta), na wniosek organizacji pozarządowych, w uzasadnionych
2
przypadkach, może wynosić tylko 0,60 zł netto/m . Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., po
wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa
Wlkp., może wyrazić zgodę na obniżenie czynszu.
Dla porównania najem lokali miejskich pod handel (biura, sklepy, magazyny),
lokalizacji wynosi:
2
- w centrum miasta 24 zł netto/m
2
- Zawarcie 7,6 zł netto/m

w zależności od

Istniała także możliwości ulokowania swojej działalności w Bimbie, która stoi na Wełnianym Rynku.
Koszt jej wynajęcia wynosi 250 zł brutto/miesiąc (plus opłaty za prąd i wodę wg zużycia). Bimba
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przez pewien czas stała pusta, obecnie znalazł się chętny do najmu.
Obecnie jest również możliwość wynajęcia lokali pod Dominantą na preferencyjnych warunkach.
2
Cena wynajmu wynosi 10 zł netto/m
Ponadto w Gorzowie istnieje tzw. inkubator przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie
przedsiębiorczości, oferując m.in. niższy koszt najmu lokalu, czy też pomoc prawną, związaną
z prowadzeniem firmy.

41.

42.

Uwaga dotyczy celu operacyjnego 1.2, Uwaga odrzucona.
Prośba o stworzenie możliwości
ubiegania się o środki na
ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE
takiej działalności przez
stowarzyszenia, izby czy koła
zrzeszające specjalistów danej branży
– nie tylko inżynierskiej, ale każdej,
która mogłaby na takich zasadach
wspomagać jakość edukacji i poziomu
specjalistów w Gorzowie.
Uwaga dotyczy Celu operacyjnego 2.2. Uwaga uwzględniona.
Rozwój infrastruktury wzmacniającej
ład ekologiczny w MOF GW oraz Celu
operacyjnego 2.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obiektów oraz
przestrzeni publicznych na terenie MOF
GW.
Prośba o wzięcie pod uwagę faktu, iż w
mieście znajdują się nie tylko budynki
użyteczności publicznej, a skoro
beneficjentami mają być mieszkańcy i
przedsiębiorcy, należy umożliwić
również pozyskiwanie środków na
termomodernizację obiektów o innej
funkcji.
Cytat ze strategii MOF GW:
„Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Warto również uwzględnić, że tylko 10% lokali użytkowych należących do miasta nie ma aktualnie
najemcy. Tak więc brak jest możliwości podjęcia działań o charakterze systemowym wykraczającym
ponad wyżej wymienione działania.
Uwaga zbyt szczegółowa. Po środki na prowadzenie takich działań można było sięgnąć
z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013, a także będzie to możliwe w przyszłej
perspektywie unijnej m.in. w ramach RPO 2014-2020.

W Celu operacyjnym 2.2. do Przykładowych typów interwencji dodano zapis: podniesienie
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, natomiast do Partnerów: spółdzielnie
mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
Należy zwrócić uwagę, że Strategia MOF nie dzieli środków, natomiast zgodnie z zapisami
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 możliwa jest termomodernizacja dwóch typów budynków: użyteczności publicznej
oraz mieszkalnych. W Strategii MOF pojawił się więc zapis dotyczący możliwości pozyskiwania
środków finansowych na termomodernizację budynków mieszkalnych przez spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.
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podejmowane w przyszłości na terenie
obejmującym MOF GW powinny
obejmować zarówno komunalną
własność (mieszkaniową i użytkową)
jak i zasoby znajdujące się w
posiadaniu prywatnych właścicieli – w
tym zakresie należy podjąć działania
inspirujące/wspierające, które
doprowadzą do równomiernej poprawy
stanu budynków”.
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