Siechnice, 20 sierpnia 2019 r.

Uwagi do projektu Strategii Gminy Siechnice 2030+ zgłoszone w terminie konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z treścią
Uchwały Rady Miejskiej Siechnic numer XXI/ 168/16 z dn. 10.03.2016 roku w terminie od dn. 10.03.2016 roku do dn. 10.04.2016 roku.

LP.

1.

2.

3.

4.

Osoba/
Podmiot
Uwagi/propozycja zmiany zapisu
zgłaszający uwagi
1. Brak treści dotyczącej bardzo dużego zagrożenia ciekiem
Brochówka dla Iwin, Smardzowa, Żernik Wrocławskich.
Maria Sulikowska
2.Brak treści ujęcia generacji zagrożenia przez drogę
szybkiego ruchu BŁD Iwiny, Zacharzyce
(pkt. 5.9.1 Tom I)
1. Budowa drogi Św. Floriana, Zachodnia
2. Oświetlenie ulic Św. Floriana, Zachodnia, Zębicka
Andrzej Szymczak
3. Rewitalizacja parku
4. Kanalizacja sanitarna i burzowa
5. Budowa chodnika przy ul. Zachodniej i Ziębickiej
1.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z
Małgorzata
zapleczem (źródło finansowania: Budżet Gminy, Fundusze
Mokrowska
Zewnętrzne) okres realizacji 2016-2018
1. Wizja: w naszej ocenie nie odpowiada ona wymogom
stawianym tego typu opracowaniom dlatego, że zdanie:
„Gmina Siechnice – obszar unikalnej symbiozy z Wrocławiem
realizowanej poprzez rozwój oparty o zróżnicowaną
gospodarkę, dogodne warunki mieszkaniowe oraz rekreację i
kulturę” łączy w sobie zarówno element wizyjny, jak i definicję
Sołtys Smardzowa
celów strategicznych, które powinny być sposobem jej
Małgorzata Kowcz,
realizacji.
Rada
Sołecka
2. Wizja: z przedłożonej diagnozy prospektywnej oraz analizy
Smardzowa
SWOT niemal niemożliwe jest wyciągnięcie wniosku o
unikalnej symbiozie Wrocławia z Gminą Siechnice, jako
podstawie rozwoju tej ostatniej..
3. Wizja: przedłożone dokumenty nie zawierają analizy
strategii Wrocławia, która jest nieodzowna do zdefiniowania
obszarów symbiotycznego współistnienia z tą aglomeracją.

Informacja w sprawie uwzględnienia lub nie w projekcie
Strategii wraz z uzasadnieniem

Ad.1,2: Uwagi uwzględniono.

Ad.1,2,5:Uwagi uwzględniono.
Ad.3,4: Uprzejmie informuję, iż propozycja zadania wpisuje się w
kierunki rozwoju gminy w perspektywie 2030+ które zostały
precyzyjnie określone w ramach 3 celów strategicznych oraz 11
priorytetów.
Ad.1: Zadanie w realizacji do roku 2021.
Ad.1: W zarządzaniu jst ważna jest konsekwencja i ciągłość
realizowanych koncepcji rozwoju, zatem obecna wizja stanowi
ewolucję poprzedniej ale z uwzględnieniem zmian zachodzących w
gminie i jej otoczeniu (diagnoza, warsztaty, opinie i dane UM)
- obecna wizja stanowi syntetyczną koncepcję rozwoju, wskazuje na
kierunki, obszary i priorytety rozwoju, które dopiero w dalszej
kolejności są skonkretyzowane w ramach celów strategicznych,
- wizja stanowi zatem punkt odniesienia i podstawę przyjmowania
celów, więc te pojęcia są ze sobą powiązane, ale jak łatwo
zauważyć, zawarte w wizji sformułowania nie są celami
strategicznymi, nota bene takowe są odmiennie formułowane np.
poprawa jakości życia, wzrost ruchu turystycznego, modernizacja
dróg.
Ad.2: Uprzejmie wyjaśniam w warunkach jednoczesnej regionalizacji
i globalizacji, procesy, trendy i tendencje rozwojowe wzajemnie się
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4. Wizja: brak jest analizy strategii innych gmin sąsiadujących
z Wrocławiem – podstawy do stworzenia symbiotycznego
współistnienia Gminy Siechnice z Wrocławiem o charakterze
unikalnym.
5. Cele strategiczne: przedłożony dokument nie pozwala na
ocenę
relacji
pomiędzy
przedstawionymi
celami
strategicznymi a wizją. W ocenie mieszkańców Smardzowa
jest jej brak.
6. Cele strategiczne: przedstawione cele strategiczne,
zaproponowane priorytety i działania są, w naszej ocenie,
schematyczne i oderwane od rzeczywistości Gminy.
7. Analiza SWOT: przedstawiona w dwóch sferach jest
schematyczna i powstała głównie przez kopiowanie. Z
przykrością musimy stwierdzić, że opracowując tą istotną, z
punktu widzenia całości część dokumentu autorzy nie dołożyli
należytej staranności, o czym świadczy chociażby fakt, iż
uznali, że cyt.: „zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych spowodowana (jest) m.in. rosnącym zużyciem
gazu (przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego)”.
8. Analiza SWOT: pomija istotne wnioski wynikające z
zebranych w diagnozie danych, np. pomija fakt, iż wzrost
liczby
mieszkańców
Gminy
Siechnice
wynika,
najprawdopodobniej,
z
migracji
młodych,
dobrze
wykształconych i zarabiających mieszkańców Wrocławia na
teren Gminy, co powinno mieć daleko idące implikacje dla
strategii.
9. Analiza SWOT: analiza produkcji przemysłowej ma
charakter opracowania szkolnego.
10. Na przykładzie faktów dotyczących Smardzowa wnosimy,
że diagnoza jest opracowana nierzetelnie, o czym świadczy
fakt, iż niezgodnie z rzeczywistością stwierdza ona, że w
gospodarstwie rolnym położonym między Żernikami
Wrocławskimi, a Smardzowem nadal hoduje się krowy.
W świetle powyższych uwag składanie wniosków do strategii
dotyczących
Sołectwa
Smardzów,
według
wzoru
zaproponowanego przez p. Salwę na spotkaniu w UM w
Siechnicach w dniu 15.03.2016 r., wydaje nam się

przenikają
- z tego względu wszystkie najważniejsze zmiany i zjawiska zostały
wzięte pod uwagę i ujęte w strategii, choć często nie są one
przypisane explicite do gminy, bądź do miasta Wrocławia,
- ważne jest wzięcie pod uwagę zjawisk i ich skutków, a nie ich
sztuczne przypisywanie gminie Siechnice, bądź gminie Wrocław (np.
ruchy migracyjne, rozwój mieszkalnictwa, zmiany stylu życia,
aktywny wypoczynek itp.)
- analizując jednak całość strategii wyraźnie widać, że są one obecne
w wielu miejscach np. szanse w sferze gospodarczej SWOT (pkt 110) w wielu innych miejscach.
Ad.3: Uwagę uwzględniono.
Ad.4: Uprzejmie wyjaśniam iż ramach prac nad strategią Siechnice
2030+
dokonano
przeglądu
najważniejszych
dokumentów
strategicznych na różnych poziomach
- strategie wyższego rzędu silniej wpływają na uwarunkowania i
możliwości rozwojowe niż okoliczne, małe gminy, dlatego zostały
wybrane do pogłębionej analizy
- mimo tego strategie okolicznych gmin były analizowane (s.48 Tom
II - Długołeka, Czernica, Oława miejska, wiejska, Żórawina, Kąty
Wrocławskie, a ze względu na charakter gminy do pogłębionej
analizy wybranych zostało 7 dokumentów o szczególnym
charakterze. Ze względu na charakter gminy Siechnice i jej
uwarunkowania rozwojowe stanowiły one najważniejsze punkty
odniesienia w kontekście realizacji celów strategicznych
(benchmarking). Wśród nich były 3 strategie sąsiednich gmin,
- dodatkowo pogłębiona analiza spójności celów objęła także bardzo
istotny, najnowszy dokument planistyczny a mianowicie Strategię
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Ad.5: Uprzejmie wyjaśniam iż wizja wyznacza kierunki, obszary
rozwoju, a cele strategiczne je uszczegóławiają,
- niejasny sens uwagi szczególnie, że stoi w sprzeczności z pkt. 1
(czyli albo brak relacji, albo wręcz odwrotnie – ich łącznie i
zawieranie się celów w wizji), w związku z powyższym brak podstaw
do wprowadzenia korekt w analizowanym dokumencie.
Ad.6: Cele są efektem bardzo szczegółowej diagnozy prospektywnej,
analizy danych uzyskanych od UM Siechnice, wielu warsztatów i
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przedwczesne, gdyż dokument strategii wymaga daleko
idących zmian.
Pomijając, jednakże, formę wniosku z punktu widzenia
Sołectwa Smardzów strategicznie istotne jest: budowa
kanalizacji (czy to w formie instalacji odprowadzającej ścieki
do Siechnic, czy też jako lokalnej biologicznej oczyszczalni
ścieków), budowa chodników i ścieżek rowerowych
zapewniających połączenie z Żernikami Wrocławskimi i Św.
Katarzyną oraz pobliską stacją kolejową, naprawa lokalnej
sieci dróg oraz ich oświetlenie, uregulowanie statusu
prawnego świetlicy. O znaczeniu tych inwestycji dla lokalnej
społeczności informowaliśmy Pana Burmistrza wielokrotnie.

ciągłych konsultacji tzn. wiedzy, doświadczenia liderów lokalnych,
zwłaszcza Radnych,
- działo się to w sposób ciągły, na każdym etapie prac - trudno więc
określić je jako oderwane od rzeczywistości
- cele, priorytety stanowią ewolucję poprzednich, ujętych w
poprzedniej strategii, nie są zupełnie nowe, ale bardzo wyraźnie
zmienione zostały akcenty, ze względu na zmiany we wnętrzu i
otoczeniu gminy
- analizy i badania własne autorów potwierdzają, że ze względu na
uwarunkowania rozwoju poszczególne jst (w tym przypadku gminy)
borykają się z pewnymi wspólnymi problemami rozwojowymi, a tylko
część z problemów ma charakter specyficzny dla danej gminy
- to nie schematyczność tylko odbicie wspólnych problemów
wynikające z wspólnych uwarunkowań rozwoju gmin (określonych
przez aspekty prawno-finansowe, problemy ze szkolnictwem,
ochroną zdrowia, infrastrukturą i chęciom wzrostu jakości życia
mieszkańców).
Ad.7: Analiza SWOT w Tomie I powstałą na bazie szczegółowej
diagnozy prospektywnej obejmującej wszystkie najważniejsze
obszary działalności gminy
- w toku wielokrotnych spotkań i prac warsztatowych została ona
uzupełniona o wiedzę i doświadczenie lokalnych liderów – efektem
tego była analiza SWOT zaprezentowana w Tomie II
- dziękujemy za uwagę, ze względu na użyteczność dokumentu
próbowaliśmy maksymalnie syntetycznie przedstawić wnioski z
diagnozy
-analiza została skrócona i dostosowana w Biurze ds. Funduszy
Zewnętrznych do danych pochodzących z roku 2019
- właśnie na skutek prób syntezowania wniosków zostały tutaj
błędnie zawarte dwa osobne zjawiska i tendencje: 1) wzrastająca
liczba odbiorców gazu i wzrost zużycia gazu czego efektem jest
emisja zanieczyszczeń gazowych i 2) zwiększona emisję
zanieczyszczeń pyłowych w Gminie Siechnice, istotne przekroczenia
stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Przekroczenia były
wyższe w sezonie grzewczym głównie na skutek niskiej emisji.
- zostanie zmienione na m.in. rosnącym zużyciem gazu i niską
emisją.
Ad.8: Zjawiska migracji były szczegółowo analizowane w diagnozie
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oraz wielokrotnie podejmowane w ramach warsztatów strategicznych
- problematyka była cały czas obecna w pracach, odzwierciedleniem
jej znaczenia są przyjęte priorytety m.in. 2.2 Integracja i rozwój
społeczny ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, sportu i kultury.
Ad.9: Uwaga nieprecyzyjna do której nie możemy odnieść się w
sposób merytoryczny. Produkcja przemysłowa była elementem
bardzo szczegółowej analizy w ramach obszaru diagnozy 2 czyli
gospodarka gminy (produkcja przemysłowa, handel i usługi,
rolnictwo, turystyka), a zatem w SWOT w ogóle nie ma i nie miało
być jej analizy, SWOT zawiera bowiem jedynie kluczowe wnioski.
Ad.10: Uwaga uwzględniona, zapis został usunięty. W diagnozie
korzystaliśmy z najnowszych dostępnych danych – zaznaczonych w
dokumencie czyli Powszechnego Spisu Rolnego. Należy przy tym
zauważyć iż fakt braku krów w Smardzowie nie przekreśla sensu,
celowości i rzetelności całości opracowania i ma ona charakter
techniczy prostujący nieprawidłowe opisanie informacji dotyczącej
jednej z miejscowości gminy.
Ad.11: uwagi ogólne: warto zwrócić uwagę, że strategia, wizja, cele i
priorytety stanowią pewne ramy rozwoju, które właśnie teraz należy
wypełnić inicjatywami i zadaniami, które wpiszą się w tak rozumianą
koncepcje rozwoju.

Anna Schindler

5.

1.
Sformułowanie pierwszej części wizji: ,,Gmina
Siechnice - obszar unikalnej symbiozy
z
Wrocławiem’’ jest niejasne. Na czym polegać ma ,,unikalna’’
symbioza z Wrocławiem.
2.
W zapisie priorytetu 1.3, ,,Kształtowanie pożądanej
struktury gospodarczej zarówno w układzie branżowym, jak i
terytorialnym (przestrzennym)’ zmienić fragment zapisu na
,,Kształtowanie
pożądanej
struktury
gospodarczej’’
na ,,Kształtowane struktury gospodarki dostosowanej do
zróżnicowania lokalnego’’
3.
Konieczność uzupełnienia dokumentu o wskazania
dotyczące realizacji strategii i jej monitorowania.
4.
Opis sytuacji powodziowej i podtopieniowej
w
Gminie nie jest kompletny, pomimo wprowadzanych już
poprawek.
Wnoszę o uzupełnienie części
diagnostycznej dokumentu o opis problemów, które generuje

Ad.1: Uprzejmie wyjaśniam
w warunkach jednoczesnej
regionalizacji i globalizacji, procesy, trendy i tendencje rozwojowe
wzajemnie się przenikają
- z tego względu wszystkie najważniejsze zmiany i zjawiska zostały
wzięte pod uwagę i ujęte w strategii, choć często nie są one
przypisane explicite do gminy, bądź do miasta Wrocławia,
- ważne jest wzięcie pod uwagę zjawisk i ich skutków, a nie ich
sztuczne przypisywanie gminie Siechnice, bądź gminie Wrocław (np.
ruchy migracyjne, rozwój mieszkalnictwa, zmiany stylu życia,
aktywny wypoczynek itp.)
- analizując jednak całość strategii wyraźnie widać, że są one obecne
w wielu miejscach np. szanse w sferze gospodarczej SWOT (pkt 110) w wielu innych miejscach.
Ad. 2: uwaga nie uwzględniona. Proponowany zapis ma charakter
spójny i logicznie opisuje założenie i zakres rzeczowy Priorytetu.
Ad. 3: Uprzejmie wyjaśniam, iż narzędzia realizacji założeń Strategii

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, 71 391 91 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

potok Struga Miłoszowska.
5.
Opis diagnostyczny kultury, dotyczy jednostki
organizacyjnej, jaka jest CK w Siechnicach, a nie kultury.
6.
Potrzeba uzupełnienia diagnozy o opis kondycji
społeczeństwa
obywatelskiego.
Odzwierciedleniem
rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego, również
w obszarze kultury, jest aktywność mieszkańców w ramach
inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych w
gminie Siechnice. Na przykład Stowarzyszenie Teraz Gmina,
w ramach której angażują się mieszkańcy Zębic i sąsiednich
miejscowości, realizują działania w Świetlicy Pod Lipami pełni
funkcję placówki aktywności lokalnej dla mieszkańców
pobliskich miejscowości
za sprawa działającego w niej
Stowarzyszenia.
7.
Budowa parkingu samochodowego i parkingu
rowerowego przy przystanku kolejowym
w Zębicach.
Działanie to może być zrealizowana w ramach zadania
,,Modernizacja stacji
i przystanków kolejowych na
potrzeby kolei aglomeracji w ramach ZITWrOF wpisanego do
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice’’.
8.
Przeprowadzenie kompleksowych prac obejmujących
koryto cieku Miłoszowska Struga, powiązanych z nim rowów
melioracyjnych, odtworzenie ,,kanału ulgi’’ i oraz przebudowę
mostu na nim posadowionego. Działanie w ramach programu
Odra 2006.
9.
Budowa infrastruktury służącej odprowadzeniu wód
odpadowych na ul. Świerkowej
w Grodziszowie.
10.
Kompleksowe odtworzenie rowów melioracyjnych na
ternie Grodziszowa, Zębic i Groblic.
11.
Budował wałów na granicy Grodziszowa i gminy
Oława.
12.
Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej poprzez
dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych opalanych
węglem na pompy ciepła i kotły gazowe. Wspieranie paneli
słonecznych
i fotowoltaiki. Działania mogą być
zintegrowane z programem NFOŚiGW ,,Prosument’’
13.
Budowa lokalnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków w gminie Siechnice, w tym
w

zostały opisane w punktach: ,,Przykładowe efekty realizacji
Priorytetu” oraz ,,Wybrane mierniki stopnia realizacji Priorytetu”
zidentyfikowanych dla każdego z Priorytetów Strategii w II Tomie
opracowania. Jednocześnie narzędziem
operacjonalizującym
działania w ramach Strategii jest
,,Lista zadań i inicjatyw
stanowiących skonkretyzowanie założeń Strategii Gminy Siechnice
2030+”.
Ad.4: Uwaga nieistotna. Centrum Kultury jest jednostka gmina
zarządzającą obszarem działalności kulturalnej na jej terenie (tak
samo jak np. NZOZ w obszarze zdrowia). Opis ma dotyczyć obszaru
gminy i identyfikować jej główne obszary aktywności.
Ad.5: uwaga uwzględniona.
Ad.6: Opracowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego ma mieć
charakter syntetyczny a szczegółowa analiza aktywności organizacji
pozarządowych lub grup nieformalnych na terenie gminy wraz z
podawaniem szczegółowego programu ich działalności nie wnosi
poważnej wartości dodanej do opracowania. Należy przy tym zwrócić
uwagę iż kwestie aktywności społecznej mieszkańców znalazły swoje
odzwierciedlenie w zidentyfikowanych priorytetach w Tomie II.
Ad.7,8,10,12,13,14,15,16,25: zadania uwzględnione w ramach
projektów gminnych ujętych w załączniku numer 1 ,,Lista zadań i
inicjatyw stanowiących skonkretyzowanie założeń Strategii Gminy
Siechnice 2030+” do Tomu II.
Ad.,9,11,13,14,15,16,25-39: Dziękujemy za bardzo szczegółowe
uwagi i propozycję kilkudziesięciu działań koncertujących się w
otoczeniu wybranych przez Panią miejscowości. Pragniemy jednak
zauważyć iż ich zgłoszenie wynika prawdopodobnie z niezrozumienia
w pełni sensu opracowania analizowano dokumentu. Zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego oraz w toku przeprowadzonych spotkań i
konsultacji ze społecznością lokalną - w z tym z przedstawicielami
Jednostek Pomocniczych, Radnych Rady Miejskiej oraz lokalnych
liderami opinii wskazywano na chęć przygotowania dokumentu
syntetycznego, dotyczącego żywotnych kwestii związanych z
rozwojem gminy Siechnice, których zadnia o charakterze najbardziej
żywotnym dla gminy, oddziaływającym na nią w charakterze
długookresowym będą zoperacjonalizowane w postaci załącznika
,,Lista zadań i inicjatyw stanowiących skonkretyzowanie założeń
Strategii Gminy Siechnice 2030+”. W toku dyskusji z Radą Miejską
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miejscowości Grodziszów, Zębice, Groblice-Durok
14.
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach, gdzie nie przewiduje się budowy
kanalizacji sanitarnych, ani zbiorczych oczyszczalni ścieków
tym
w miejscowościach Grodziszów , Zębice,
Groblice-Durok
15.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w systemie
sanitarnym w Groblicach i na ul. Leśnej
w
Zębicach.
16.
Budowa nawierzchni dróg lokalnych wraz z
odwodnieniem, chodników i oświetlenia na osiedlach w
Groblicach (ul. Pogodna, Różana, Słoneczna, Zacisze) w
Zębicach (ul. Świętego Marka, Osiedlowa, Wesoła,
Spacerowa, Leśna)
17.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na linii Osiedle
Jarzębinowe – Groblice – Siechnice, wzdłuż drogi DK 94
18.
Rewaloryzacja parku na osiedlu w Zębicach wraz z
naprawą infrastruktury i montażem lamp. Działanie może być
realizowane
w ramach programy ,,Rewitalizacja i
kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Siechnice’’
19.
Rewitalizacja terenów parkowych w Grodziszowie.
Działanie może być realizowane w ramach programy
,,Rewitalizacja i kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Siechnice’’
20.
Budowa ciągu spacerowo, pieszego-rowerowego
wzdłuż rzeki Zielonej.
21.
Zagospodarowanie terenu na działce vis a vis parku
na osiedlu w Zębicach według koncepcji projektowej
zagospodarowania tego terenu.
22.
Budowa ulicy Polnej – przedłużenie do osiedla
Jarzębinowego.
23.
Rewaloryzacja stawów w Groblicach. Działanie może
być realizowane w ramach programy ,,Rewitalizacja i
kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Siechnice’’
24.
Rewitalizacja terenu cmentarnego w Groblicach.
Działanie może być realizowane w ramach programy
,,Rewitalizacja i kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Siechnice’’

przy akceptacji zamawiającego uzgodniono jedynie wpisanie
konkretnych najważniejszych ulic i dróg do realizacji w perspektywie
2030 na terenie konkretnych miejscowości.
Pragnę zauważyć, iż opis katalogu działań przez Panią
zaproponowanych do ujęcie a Strategii jest bardzo szeroki i dotyczy
m.in. budowy obiektów kubaturowych, sieci uzbrojenia terenu,
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, działań o charakterze
miękkim- edukacyjnym, szkoleniowo - kulturalnym i w pełni wpisują
się one w Priorytety i działania opisane w Tomie II Strategii, co
umożliwia ich realizację. Ich ujęcie w anlizowanym dokumencie jest
nieracjonalne ze względu na ich koncentracje jedynie w wybranym
przez Panią częścią gminy, co wskazuje na nie dokonanie przez
Panią pogłębionej analizy potrzeb całości gminy a jedynie wybranych
przez Panią miejscowości. Przyjęcie takiej metodologii założeń do
konstruowania działań w ramach strategii dla całości gminy
przełożyło by się na listę kilkuset projektów co nie jest zgodnie z
zasadami
sztuki
opracowania
dokumentów
planowania
strategicznego.
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25.
Budowa świetlicy w Groblicach
i
zagospodarowanie terenu wokół niej.
26.
Odtworzenie świadomości społecznej mieszkańców
Gminy i w przestrzeni szlaku Via Regia.
27.
Działania informacyjno - edukacyjne ,,Uczynić
nieznane znanym’’ – kontynuacja działań rozpoczętych przez
Stowarzyszenie Teraz Gmina
28.
Utwardzenie nawierzchni drogi z Grodziszowa
do
Jankowic – nitki drogi Św. Jakuba.
29.
Zorganizowanie miejsca wypoczynku wraz
z
budowa poidełka na trenach wokół świetlicy Pod Lipami w
Zębicach. (Lider)
30.
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Pod Lipami
w Zębicach. Kontynuacja prac według zatwierdzonej koncepcji
projektowej zagospodarowania tego terenu.
31.
Budowa miejsc parkingowych przed obiektem.
Zagospodarowanie stawu przy świetlicy jako oczka
rekreacyjnego. Budowa boiska do koszykówki
32.
Wytycznie i budowa rekreacyjnych ciągów pieszorowerowych na osi Kotowice, Groblice-Durok, Zębice,
Grodziszów, Sulęcin.
33.
Organizowanie cyklicznych imprez ,,W rytmie pór
roku’’ w plenerach Zębic, Grodziszowa, Groblic, Organizacja
Kina ,,Pod chmurką’’
34.
Reaktywacja żeglugi kajakowej w gminie Siechnice w
tym odbudowa przystani kajakowej
w Groblicach.
Działanie może być realizowane
w ramach programy
,,Rewitalizacja i kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Siechnice’’
35.
Tworzenie systemu ścieżek rowerowych w gminie
Siechnice z uwzględnieniem osi Kotowice-Ozorzyce (trasa
Rogalik) oraz trasy Siechnice-Wrocław.
36.
Przeprowadzenie warsztatu konsultacyjnego
w
sprawie zagospodarowania terenu byłego składowiska w
Sulęcinie.
37.
Przeprowadzenie audytu po rekultywacji kwatery na
byłym składowisku w Sulęcinie.
38.
Opracowanie i wdrożenie w gminie Siechnice
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5.

6.

7.

edukacyjnego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju.
39.
Przeprowadzenie w gminie Siechnice kampanii
informacyjnej z zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.
1. Zmiana nazwy z ,,Nieczynne składowisko odpadów
Sołectwo
Sulęcin- komunalnych w Sulęcinie’’ na ‘’Teren byłego składowiska
Szostakowice
odpadów komunalnych
w Sulęcinie’’
2. Konieczność podjęcia działań rewitalizacji Sulęcina.

Małgorzata Stawicka 1. Umożliwienie dostępu do terenów leśnych, a także
zagospodarowanie niewielkich obszarów leśnych, które
występują na terenie Żernik Wr. Nasadzenia nowych terenów
zielonych przy mającej powstać WOW Żerniki Wr.- Bielany.
1. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Okrzei od ulicy Kwiatowej
do ulicy Wiosennej. Chodnik ten umożliwi min. bezpieczną
drogę dzieci do autobusu szkolnego oraz większą integrację
„nowych” mieszkańców z resztą wsi.
2. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów
komunikacji publicznej. Na dzień dzisiejszy rozkład jazdy
autobusów jest przyjazny dla emerytów udających się na
zakupy lub do lekarza. Mieszkaniec Łukaszowic w wieku
aktywności zawodowej, niemający samochodu nie ma szansy
Czesław Kowalczykna znalezienie i utrzymanie pracy, przy obecnie
Rada
Sołecka
obowiązującym rozkładzie jazdy.
Łukaszowic
3. Budowę lub zakup nowej świetlicy wiejskiej. Obecnie we
wsi jest barak udający świetlicę wiejską, bez prądu bez innych
mediów. Łukaszowice to wieś gdzie kiedyś był PGR. Zawsze
był podział na wieś i PGR. Po zmianie systemu PGR-u już nie
ma ale podział jeszcze w niektórych głowach pozostał.
Miejsce gdzie cała wieś mogłaby się spotkać, przyczyniłoby
się do integracji społeczności Łukaszowic .
4. Rewitalizacja i utworzenie na placu koło świetlicy wiejskiej
terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Łukaszowic.
Znalazłoby się tam miejsce na boisko do piłki nożnej, piłki
siatkowej i koszykówki. Na pozostałej części placu,

Ad.1: Uwaga uwzględniona.
Ad.2: informuję, iż propozycja zadania wpisuje się w kierunki
rozwoju gminy w perspektywie 2030+ które zostały precyzyjnie
określone w ramach 3 celów strategicznych oraz 11 priorytetów.
Ad.1: Uwaga w części nieprecyzyjna, brak dokładnej identyfikacji
terenów zielonych oraz pasów nasadzeń (być może chodzi o
nasadzenia w pasie drogi której właścicielem nie jest gmina). W
odniesieniu do terenów zielonych propozycja zadania wpisuje się w
kierunki rozwoju gminy w perspektywie 2030+ które zostały
precyzyjnie określone w ramach 3 celów strategicznych oraz 11
priorytetów.
Ad.1: Uwaga uwzględniona.
Ad.2: Uprzejmie iż propozycja zadania wpisuje się w kierunki rozwoju
gminy w perspektywie 2030+ które zostały precyzyjnie określone w
ramach 3 celów strategicznych oraz 11 priorytetów.
Ad.3: uwaga uwzględniona.
Ad.4: Uprzejmie iż propozycja zadania wpisuje się w kierunki rozwoju
gminy w perspektywie 2030+ które zostały precyzyjnie określone w
ramach 3 celów strategicznych oraz 11 priorytetów.
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mieszkańcy mogliby się relaksować na ławkach, urządzać
grilla itp. Obecnie nie ma we wsi miejsca, gdzie mieszkańcy
mogliby spędzać razem wolny czas. Przyczyniłoby się to do
integracji społeczności naszej wsi.

8.

Lesław Kubik

1. Przebudowa ulic w Świętej Katarzynie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w tym ulice Powst. Śl., Parkowa,
Aroniowa, Orzechowa, Kalinowa, Czeremchowa, Agrestowa
Leszczynowa, Brzoskwiniowa, Topolowa, Lipowa, Malinowa,
Jabłeczna, Morelowa, Kasztanowa, Prosta, Cicha, Mila,
Jastrzębia;
2. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Świętej
Katarzynie
3. Zagospodarowanie terenów, zieleni publicznej, parkoworekreacyjnych w Świętej Katarzynie.
4. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi i
komunalnymi w Siechnicach i Świętej Katarzynie
5. Budowa basenu krytego.
6. Budowa kontenerowych świetlic wiejskich w Biestrzykowie,
Łukaszowicach, Zacharzycach, Bogusławicach, Sulęcinie,
Grodziszowie.
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w
tym; w Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, Iwinach,
Groblicach, Świętej Katarzynie, Zębicach, Radomierzycach.
8. Rozbudowa sieci wodociągowej.
9. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w innych
miejscowościach Gminy w tym:; w Łukaszowicach,
Radomierzycach, Biestrzykowie, Iwinach, Mokrym Dworze,
Zacharzycach, Bogusławicach, Ozorzycach, Sulimowie,
Zębicach,
Grodziszowie,
Sulęcinie,
Szostakowicach,
Groblicach, Kotowicach, Trestnie. Budowa chodników przy
drogach powiatowych, wojewódzkiej i krajowej na terenie
Gminy w tym; W Świętej Katarzynie, Siechnicach,
Smardzowie, Żernikach Wrocławskich, Łukaszowicach,
Ozorzycach, Groblicach, Zacharzycach.
10. Budowa przychodni zdrowia w Siechnicach.
11. Utworzenie komisariatu policji w Siechnicach.
12. Rozbudowa systemu zarządzania kryzysowego.
13. Rozbudowa remizy OSP Siechnice i OSP Święta

Ad.1:Uwaga uwzględniona.
Ad: 2,3,: Uprzejmie iż propozycja zadania wpisuje się w kierunki
rozwoju gminy w perspektywie 2030+ które zostały precyzyjnie
określone w ramach 3 celów strategicznych oraz 11 priorytetów.
Ad.4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16: Uwaga uwzględniona.
Ad.11; zadanie zrealizowane.
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9.

Katarzyna.
14. Gminny program wspierania wymiany nieefektywnych
źródeł ciepła i edukacji dziedzinie stosowania paliw stałych.
15. Gminny program wspierania budowy indywidualnych,
biologicznych oczyszczalni ścieków.
16. Budowa chodników przy drogach powiatowych,
wojewódzkiej i krajowej na terenie Gminy w tym; W Świętej
Katarzynie,
Siechnicach,
Smardzowie,
Żernikach
Wrocławskich, Łukaszowicach, Ozorzycach, Groblicach,
Zacharzycach.
1. Wyznaczenie i wybudowanie bezpłatnych miejsc
parkingowych dla osób chcących dojeżdżać do Wrocławia
publicznymi środkami transportu np. przy stacji kolejowej w
Smardzowie.
2. Wyznaczenie i zainstalowanie stojaków na rowery dla osób
chcących dojeżdżać do Wrocławia publicznymi środkami np.
przy stacji kolejowej w Smardzowie, Radomierzycach i
Żernikach Wrocławskich (istniejące przystanki autobusowe do
Wrocławia często są oddalone od miejsc zamieszkania
mieszkańców sołectw o kilka kilometrów i dotarcie do nich
pieszo bywa uciążliwe).
3. Stworzenie w Żernikach Wrocławskich podstawowej bazy
opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej zaspokajającej potrzeby
Anna Janicka- sołtys
mieszkańców
Żernik
Wrocławskich,
Biestrzykowa
i
Biestrzykowa
i
Radomierzyc.
Radmierzyc.
4.Stworzenie w Żernikach Wrocławskich podstawowej bazy
kulturalno- oświatowej zaspokającej potrzeby mieszkańców
Żernik Wrocławskich, Biestrzykowa i Radomierzyc.
5. Zapewnienie mieszkańcom sołectwa dostępu do sieci usług
w tym punktu pocztowego zlokalizowanego nie dalej niż w
Żernikach Wrocławskich.
6. Wybudowanie w Biestrzykowie świetlicy.
7. Stworzenie na terenie gminy kompleksowego systemu
ścieżek rowerowych i chodników- umożliwienie dojazdu do
szkoły bądź przystanków autobusowych lub kolei
bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi (obecnie BiestrzykówRadomierzyce- takiej możliwości brak).
8. Dostosowanie sieci dróg dojazdowych pod względem

Ad.1,2,10: zadanie wykonane w całości lub w części.
Ad.3: w pespektywie do roku 2030 nie zakłada się budowy nowego
ośrodka zdrowia we wskazanej lokalizacji.
Ad.4: w miejscowości Żerniki Wrocławskie swoją działalność w
oparciu o posiadane zasoby prowadzi Centrum Kultury oraz
rozbudowana szkoła podstawowa, w tym kontekście propozycja
stworzenia podstawowej bazy kulturalno- oświatowej nie wydaje się
uzasadniona.
Ad.5: propozycja wykracza poza czynności wchodzące w skład
zakresu działalności gminy Siechnice.
Ad.6: uwaga uwzględniona.
Ad.7,8,9,13,14: zadania uwzględnione w ramach projektów gminnych
ujętych w załączniku numer 1 ,,Lista zadań i inicjatyw stanowiących
skonkretyzowanie założeń Strategii Gminy Siechnice 2030+” do
Tomu II.
Ad.10,11,12,15,16,17,18,19,20: Dziękujemy za bardzo szczegółowe
uwagi i propozycję działań koncertujących się w otoczeniu
wybranych przez Panią miejscowości. Pragniemy jednak zauważyć iż
ich zgłoszenie wynika prawdopodobnie z niezrozumienia w pełni
sensu opracowania analizowano dokumentu. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego oraz w toku przeprowadzonych spotkań i konsultacji
ze społecznością lokalną - w z tym z przedstawicielami Jednostek
Pomocniczych, Radnych Rady Miejskiej oraz lokalnych liderami opinii
wskazywano na chęć przygotowania dokumentu syntetycznego,
dotyczącego żywotnych kwestii związanych z rozwojem gminy
Siechnice, których zadnia o charakterze najbardziej żywotnym dla
gminy, oddziaływającym na nią w charakterze długookresowym będą

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, 71 391 91 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

ilościowym i jakościowym do istniejących potrzeb (odpowiedni
standard nawierzchni i odpowiednie parametry dróg).
9. Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg w gminie- w naszym
sołectwie jest o w szczególności ulica Wrocławska w
Biestrzykowie, Wrocławska i Żernicka w Radomierzycach,
skrzyżowanie ulicy Lipowej z Akacjową w Biestrzykowie oraz
zwężenie na zakręcie na ulicy Lipowej w Biestrzykowie.
10. Lobbowanie i ewentualne dofinansowanie projektów
zmierzających
do
,,odkorkowania”
Biestrzykowa
i
Radomierzyc na drogach prowadzących do Wrocławia i na
Bielany (dotyczy to w szczególności ulicy Buforowej i Hubskiej
we Wrocławiu oraz ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu),
poszukiwanie alternatywnych sposobów szybkiego dojazdu do
Wrocławia.
11. Skończenie z bylejakością i wybieranie dobrych
wykonawców, od których będzie egzekwowana najwyższa
jakość realizacji powierzonych zadań (kryterium wyboru
wykonawcy nie powinno to być najniższa cena).
12. Stworzenie systemu zachęt i egzekwowania od
mieszkańców gminy dbałości o otoczenie, mienie gminne i
środowisko,
13. Skanalizowanie sołectwa Biestrzyków i Radomierzyce.
14.Zainstalowanie oświetlenia ulicznego w Radomierzycach
przy ulicy Wrocławskiej i Żernickiej w pierwszej kolejności
oraz na pozostałych większych ulicach sołectwa.
15.
Likwidacja
szpecących
betonowych
słupów
oświetleniowych i wymiana ich na nowe.
16. Wprowadzenie jednolitych zasad dbałości o wizerunek
poszczególnych miejscowości (np. zakaz przydrożnych
reklam, wprowadzenie standardów jeśli chodzi o ogrodzenia
posesji- zakaz betonowania powierzchni pionowych, rygory
dot. nasadzeń itp.).
17. Egzekwowanie od nowo budujących się mieszkańców
zasad dot. linii zabudowy, rzędnych posadowienia budynków
oraz ich wysokości, odtworzenia uszkodzonych drenów orz
zachowania stosunków wodnych.
18.Upiększenie miejscowości poprzez tworzenie klombów i
rabat kwiatowych.

zoperacjonalizowane w postaci załącznika ,,Lista zadań i inicjatyw
stanowiących skonkretyzowanie założeń Strategii Gminy Siechnice
2030+”. W toku dyskusji z Radą Miejską przy akceptacji
zamawiającego
uzgodniono
jedynie
wpisanie
konkretnych
najważniejszych ulic i dróg do realizacji w perspektywie 2030 na
terenie konkretnych miejscowości.
Pragnę zauważyć, iż opis katalogu działań przez Panią
zaproponowanych do ujęcie a Strategii jest bardzo szeroki i dotyczy
zarówno projektów o charakterze infrastrukturalnym jak i odnosi się
do działań związanych z edukacją, kulturą czy procesami
zarządczymi na terenie gminy i w pełni wpisują się one w Priorytety i
działania opisane w Tomie II Strategii, co umożliwia ich realizację.
Przyjęcie tak szczególowej metodologii założeń do konstruowania
działań w ramach strategii dla całości gminy przełożyło by się na listę
kilkuset projektów co nie jest zgodnie z zasadami sztuki opracowania
dokumentów planowania strategicznego.
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19. Zaopatrzenie wszystkich miejscowości w estetyczne
kosze na śmieci ( w Biestrzykowie i Radomierzycach poza
placem zabaw nie ma żadnych koszy na śmieci ani na psie
odchody, a to sprzyja zaśmiecaniu całego sołectwa).
20. Organizowanie dla mieszkańców sołectwa o charakterze
informacyjno- edukacyjno- kulturalnym.

Oprac.
Dr Krzysztof Szołek wraz z zespołem
Grzegorz Salwa, Kierownik BFZ
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