WOJT GMINY
DAMNICA
woj . oomorskte

Damnica, dnia 11 marca 2016r.

Wyniki konsultacji projektu
"Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022"

W wyniku prowadzonych na podstawie Zarzadzenia ill 21/2016 W6jta Gminy
Damnica z dnia 22 lutego 2016r. w dniach od 23 lutego do 7 marca 2016r. konsultacji w
sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2022" wplynely
nastepujace uwagi:

Uwagi osoby bioracej udzial w konsultacjach

Odniesienie do zgloszonych uwag

1. Brak interpretaeji i oeeny przytaezanyeh informaeji
Na podstawie zaprezentowanych informacji na temat
dostepnosci komunikacyjnej obszaru (s. 10, s. 24-25) nie
mozna stwierdzic, czy istnieja na terenie grniny Damnica
miejscowosci, kt6rych mieszkancy maja problem ze
skorzystaniem ze srodkow komunikacji publicznej - brak
przykladow takich miejscowosci

Dokument zostanie uzupelniony 0 informacje
zwiazane
Z
dostepnoscia kornunikacyjna
PKP/SKM, PKS oraz Nord Express

Innym przykladem moze bye opis poziomu opieki
zdrowotnej (s . 37), z kt6rego nie wynika nawet stopien
dostepnosci tych uslug,

Opieka zdrowotna zostala opisana w spos6b
kompleksowy. Stepien dostepnosci do uslug
medycznych jest taki sam dla wszystkich
rnieszkancow
gminy.
Ograniczeniami
korzystania Z uslug oferowanych przez NFZ jest
brak
ubezpieczenia
zdrowotnego
lub
wykluczenie komunikacyjne.

Nie wiadomo nawet ilu mieszkaricow licza poszczeg61ne
miejscowosci,

Dokument zostal uzupelniony 0 wykaz liczby
mieszkancow w poszczegolnych miejscowosci,

2. Demografia
W tej czesci strategii rozwoju gminy zawarto wiele
waznych danych statystycznych, jednak umiejetnosc ich
interpretacji przez ewentualnego czytelnika pozwoli
wytworzyc sobie obraz spolecznosci lokalnej, bo
zamieszczony w niej opis niestety temu me sprzyja.
Fragment ten nie jest tez pozbawiony uchybien. Np. w
tabeli II (s. 30) jako drugi wskaznik zaproponowano
ludnosc w wieku poprodukcyjnyrn na 100 os6b w wieku
przedprodukcyjnym"

3. Brak analizy danyeh dotyczacych rynku pracy.
Fragment zatytulowany jako "Rynek pracy i
bezrobocie" odnosi sie wylacznie do bezrobocia.
Rynek to popyt i podaz, natomiast w tym fragmencie
dokonano jedyn ie charakterystyki poziomu bezrobocia.
Zreszta moim zdaniem zbyt malo poswiecono uwagi temu
istotnemu dla gminy problemowi.

Rozdzial przygotowany zgodnie z rnetodyka w
oparciu 0 dane GUS. Zespol przytaczanych
wskaznikow sa powszechnie stosowane I
wykorzystywane w badaniach.
Zaproponowany przez Pana wskaznik nie jest
stosowany w badaniach demograficznych.

Dokument zostanie uzupelniony
przedsiebiorcow z Gminy.

0

wykaz

Problem
bezrobocia
jest
szczegolowo
zdiagnozowany w Strategii Rozwiazywania
Problem6w Spolecznych Gminy Damnica na
lata 2011-2018 oraz Strategii Rozwiazywania
Problem6w Spolecznych Powiatu Shrpskiego na
lata 2013-2020. Nie rna koniecznosci powielania
danych w dokumencie.

4. Nadmiernie (z punktu widzenia eelu opraeowania)
rozbudowano opisy zwiazane z historia, dziedzietwem
kulturowym,
walorami
przyrodniczymi
i
turystyeznymi.

5. Brak niezmiernie istotnych z punktu widzenia
opracowania strategii informacji na temat budzetu
gminy (struktury dochod6w i wydatk6w) oraz
gospodarki odpadami w gminie.

Informacje wazne w kontekscie planowanych
cel6w operacyjnych na lata 2016-2020. Gmina
nie posiada dokumentu rozwojowego, kt6ry
zawieralby informacje okreslajace potencjaly
rozwojowe w zakresie turystyki weekendowej ,
agroturystyki, turystyki wiejskiej, rewitalizacji
oraz malej przedsiebiorczosci zwiazanej z
uslugami turystycznymi . Fragment nie zostanie
zmieniony.
Zakres opracowania dokumentu nie zakladal
analizy informacji dotyczacych budzetu oraz
struktury dochod6w i wydatk6w gminy. Gmina
samodzielnie
opracowuje
dokumenty
planistyczne zawierajace te informacje np. WPF.
Informacje na temat gospodarowania odpadami
zostana uzupelnione,
Tozsame z pkt 3

6. Zbyt malo uwagi zostalo poswiecone zagadnieniom
gospodarczym. Zamieszczono jedynie zestawienie
dotyczace Iiezby i struktury przedsiebiorstw wg sekcji
PKD, nie podajqc nawet przykladew najwiekszych
pracodawcow.
7. Zupelnie pominieto w charakterystyce gospodarczej Dokument zostanie uzupelniony.
rolnictwo, co w przypadku gminy wiejskiej wydaje sie
niedopuszczalne. Jak wyglqda struktura wielkosciowa i
wlasnosciowa gospodarstw, jakie sll warunki produkeji
rolniczej, czy wreszcie jaka jest techniezna obsluga
rolnictwa i czy wystepuje przetworstwo rolne.
8. Redakcja tekstu
Materialy zrodlowe zostaly przytoczone na
koricu dokumentu.
Wykonawca nie rnial wplywu na dystrybucje i
9. Badanie ankietowe
dob6r pr6by ankietowanych. Dystrybucja
zajmowali sie Soltysi i Radni . Ankieta byla
dobrowolna. Udzial % grup spolecznych okresla
zainteresowanie
tych
grup
lokalna
spolecznoscia,
Uwaga subiektywna. Nie rnial Pan mozliwosci
10. Uwaga dotyczaca korclacji diagnozy z celami
zapoznania sie z rnetodyka opracowania cel6w
strategicznych i operacyjnych.
Zaproponowane przez Pana rozwiazanie lezy w
11.System monitoringu i ewaluacji
gestii decyzji Rady Gminy. Wykonawca nie
rekomenduje takiego rozwiazania. Konieczne
jest rozdzielenie zespolu ds. monitorowania
strategii z zespolern ewaluacyjnym.
12. Koniecznosc wybudowania swietlicy wraz z rerniza Wszystkie propozycje dzialan sa uwzglednione
strazacka w solectwie Sqborze, Brak odpowiedniej w projekcie ww. dokumentu strategicznego.
nawierzehni asfaltowej i chodnik6w na terenie solectwa. Z uwagi na charakter dokumentu Ole rna
koniecznosci zawierania dzialari w spos6b
.Jmienny", ale poprzez ujecie problemu
w szerszvrn zakresie.

