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W ramach opracowania dokumentu pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno
Odrzańskie na lata 2016-2025 przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Celem konsultacji było
zebranie opinii mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów publicznych w sprawie projektu ww. dokumentu i w konsekwencji dalsze jego
doskonalenie.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 3 marca 2016 r. do 17 marca 2016 r., w trybie:
–

udostępnienia projektu dokumentu w wersji on-line na stronie internetowej Gminy Krosno
Odrzańskie wraz z załączonym formularzem konsultacyjnym i wskazaniem adresu, pod który
należy go odesłać,

–

udostępnienia za pośrednictwem strony internetowej Gminy Krosno Odrzańskie linku
do formularza elektronicznego, za pomocą którego możliwe było zgłaszanie uwag i propozycji
on-line,

–

udostępnienia projektu dokumentu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krosno Odrzańskie
wraz z możliwością odręcznego wypełnienia formularza konsultacyjnego,

–

bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie, podczas którego
przedstawione

zostały

założenia

projektu

dokumentu

i

udostępniono

formularze

konsultacyjne.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem:
Tabela 1 Harmonogram przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii

Lp.
1

2
3
4
5

Etap
Opublikowanie treści projektu programu rozwoju zwanego „Strategią
rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na
lata 2016-2025” oraz formularza konsultacyjnego na stronie
internetowej Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Krosno Odrzańskie.
Badanie opinii mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
Organizacja otwartego spotkania z mieszkańcami.
Ustalenie wyników.
Publikacja protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Termin
3 marca 2016 r.

od 3 do 17 marca 2016 r.
10 marca 2016 r.
od 18 do 23 marca 2016 r.
do 25 marca 2016 r.

Źródło: opracowanie własne

Partycypacja społeczna stanowi istotny element w tworzeniu dokumentów strategicznych, dlatego
w procesie konsultacji społecznych dołożono wszelkich starań, aby mieszkańcy Gminy Krosno
Odrzańskie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych mieli sposobność
wzięcia w nich udziału. Mając na uwadze aktywność i zaangażowanie krośnian, dla których
bezpośredni kontakt z przedstawicielami samorządu i możliwość przekazania im opinii na temat
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planowanych działaniach ma ogromne znaczenie, oprócz udostępnienia narzędzi multimedialnych,
zorganizowano również spotkanie otwarte, aby mieszkańcy mieli sposobność bezpośredniego udziału
w konsultacjach społecznych projektu Strategii.
W ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju społecznogospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025 łącznie zgłoszono 21 uwag i propozycji
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (złożono 1 formularz drogą elektroniczną oraz
1 formularz oddano w UM), a także narzędzia on-line (złożono 1 formularz).
W toku bezpośrednich rozmów z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie, przedstawicielami
organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych sformułowano wnioski, które zostały
uwzględnione w pracy nad dokumentem. Poniżej zestawiono uwagi, wnioski i komentarze, jakie
pojawiły się w procesie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju społecznogospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025.
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Tabela 2 Zestawienie uwag, wniosków i komentarzy do projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025”

Lp.
1.

2.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
Str. 59 pełnego dokumentu
Dla osób potrzebujących profesjonalnego
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
funkcjonują również Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, będące
jednostką budżetową Gminy Krosno
Odrzańskie. Warsztaty są placówką pobytu
dziennego, czynną od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.Rehabilitacja
uczestników prowadzona jest w grupach
terapeutycznych. Ich liczebność ustala się
w zależności od stopnia i rodzaju
niepełnosprawności uczestników. Warsztaty
prowadzą kompleksową rehabilitację, mającą
na celu minimalizację psychofizycznych,
zawodowych, funkcjonalnych oraz
społecznych skutków niepełnosprawności.
Obejmuje ona rehabilitację zawodową i
społeczną, odbywającą się w 8 pracowniach
terapeutycznych oraz ruchową.
Od grudnia 2012 roku z terapii w WTZ
w Krośnie Odrzańskim korzysta 41 osób
od 21 roku życia.
Str. 60 pełnego dokumentu
Infrastruktura społeczna – opieka społeczna
 Świadczenia pomocy społecznej w l.
2010-2014: zasiłek stały (wzrost liczby
osób korzystających o 54%), zasiłek
celowy (wzrost liczby osób
korzystających o 3,1% ), zasiłek
okresowy (o 12,4% zmniejszyła się liczba

Propozycja zmiany
Dla osób z niepełnosprawnościami, potrzebujących profesjonalnego wsparcia, od 2001
roku funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, będące jednostką
budżetową Gminy Krosno Odrzańskie. Warsztaty są placówką pobytu dziennego, czynną
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Rehabilitacja uczestników
prowadzona jest 7 godzin dziennie w ustalonych przez Radę Programową WTZ, grupach
terapeutycznych.
Warsztaty prowadzą kompleksową rehabilitację, mającą na celu minimalizację
psychofizycznych, zawodowych, funkcjonalnych oraz społecznych skutków
niepełnosprawności. Obejmuje ona rehabilitację zawodową i społeczną odbywającą się
w pracowniach terapeutycznych, a także rehabilitację ruchową, treningi społeczne i
pomoc psychologiczną.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim przeznaczone są dla 41 uczestników
z możliwością zwiększenia tej liczby. Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby z
niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny bądź
umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa
w terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym
przez właściwy organ. Siedziba WTZ mieści się przy ul. Piastów 10.

Infrastruktura społeczna – pomoc społeczna i rehabilitacja.
 Świadczenia pomocy społecznej w l. 2010-2014: zasiłek stały (wzrost liczby osób
korzystających o 54%), zasiłek celowy (wzrost liczby osób korzystających o 3,1% ),
zasiłek okresowy (o 12,4% zmniejszyła się liczba osób korzystających).
 Systematyczny rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim,
pozwala na zapewnienie opieki i rehabilitacji większości osób
z niepełnosprawnością, uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy,
zamieszkujących Gminę Krosno Odrzańskie.

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.
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Lp.

3.

4.

5.

6.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
osób korzystających)

Propozycja zmiany

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian

Str. 113 pełnego dokumentu
Analiza SWOT – obszar tematyczny: Jakość
życia i sprawy społeczne
Mocne strony
 Wysoki poziom bezpieczeństwa
przeciwpożarowego;
 Dobra oferta kulturalna dzięki Centrum
Artystyczno-Kulturalnemu „Zamek”;
 Sprawnie funkcjonująca Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy wraz z filiami
w sołectwach;
 Dostęp do sieci szerokopasmowej
na większości obszaru Gminy;
 Bardzo dobra infrastruktura internetowa
w gminnych szkołach.

Analiza SWOT – obszar tematyczny: Jakość życia i sprawy społeczne.
Mocne strony
 Wysoki poziom bezpieczeństwa
przeciwpożarowego;
 Dobra oferta kulturalna dzięki Centrum
Artystyczno-Kulturalnemu „Zamek”;
 Sprawnie funkcjonująca Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy wraz z filiami w Sołectwach;
 Profesjonalna opieka i kompleksowa
rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnością
prowadzona w Warsztatach Terapii
Zajęciowej;
 Dostęp do sieci szerokopasmowej
na większości obszaru Gminy;
 Bardzo dobra infrastruktura internetowa
w gminnych szkołach.
Analiza SWOT – obszar tematyczny: Jakość życia i sprawy społeczne
Zaproponowano dopisanie do słabych stron:
 Bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej;
 Brak klas integracyjnych;
 Komunikacja publiczna niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 Brak mieszkań chronionych.
Cel operacyjny 2.2
Poprawa estetyki i dostępności przestrzeni publicznej w Gminie Krosno Odrzańskie
Zaproponowano dopisanie do zadań w ramach tego celu:
 Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności
publicznej

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.

Cel operacyjny 2.4
Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.
Zaproponowano dopisanie do zadań w ramach tego celu:
 Tworzenie mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną sytuację

Zmiana została
uwzględniona poprzez
rozwinięcie celu 2.6
Promocja i realizacja

Str. 113 pełnego dokumentu
Analiza SWOT – obszar tematyczny: Jakość
życia i sprawy społeczne.

Str. 121 pełnego dokumentu
Cel operacyjny 2.2
Poprawa estetyki i dostępności przestrzeni
publicznej w Gminie Krosno Odrzańskie
Str. 122 pełnego dokumentu
Cel operacyjny 2.4
Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii wyłącznie
w zakresie barier
architektonicznych.
Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.

5

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025.
Raport z konsultacji społecznych
Lp.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony

Str. 122 pełnego dokumentu
Cel operacyjny 2.6
Rozwój różnych form opieki i integracji
społecznej.
. Str. 134 pełnego dokumentu
8.
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.2
Poprawa estetyki i dostępności
przestrzeni publicznej w Gminie
Krosno Odrzańskie.
Wskaźniki monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych
7.

9.

10.

Str. 134 pełnego dokumentu
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.4
Wsparcie budownictwa
mieszkaniowego
Wskaźniki monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych
Str. 134 pełnego dokumentu
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.6
Rozwój różnych form opieki
i integracji społecznej
Wskaźniki monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych.

Propozycja zmiany
życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu
przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, zakład dla nieletnich itp.
Cel operacyjny 2.6
Rozwój różnych form opieki i integracji społecznej.
Zaproponowano dopisanie do zadań w ramach tego celu:
 tworzenie klas integracyjnych.
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.2
Poprawa estetyki i dostępności
przestrzeni publicznej w Gminie
Krosno Odrzańskie.
Zaproponowano dopisanie do wskaźników monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych
 liczba budynków użyteczności publicznej pozbawionych barier architektonicznych.
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.4
Wsparcie budownictwa
mieszkaniowego
Zaproponowano dopisanie do wskaźników monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych
 liczba oddanych do użytku mieszkań chronionych.
Cele strategiczne i operacyjne
Cel operacyjny 2.6
Rozwój różnych form opieki
i integracji społecznej
Zaproponowano dopisanie do wskaźników monitorowania na poziomie celów
strategicznych i operacyjnych
 liczba utworzonych klas integracyjnych.

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
przedsięwzięć z zakresu
ekonomii społecznej,
„w tym działania na rzecz
powstania mieszkań
chronionych”
Propozycja zmiany
odrzucona.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.

Propozycja zmiany
odrzucona.

Propozycja zmiany
odrzucona.
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Lp.

11.

12.

13.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
Str. 138 pełnego dokumentu
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne
państwo;
Cel I.3. Wzmocnienie warunków
sprzyjających realizacji indywidualnych
potrzeb i aktywności obywatela (I.3.2.
Rozwój kapitału społecznego, I.3.3.
Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela);
Str. 139 pełnego dokumentu
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna
i terytorialna;
Cel III.1. Integracja społeczna (III.1.1.
Zwiększenie aktywności osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym);
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych
standardów usług publicznych (III.2.1.
Podnoszenie jakości i dostępności usług
publicznych);
Str. 144 pełnego dokumentu
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.
Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

Propozycja zmiany
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo;
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i
aktywności obywatela (I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, I.3.3. Zwiększenie
bezpieczeństwa obywatela);
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
Tworzenie mieszkań chronionych
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna;
Cel III.1. Integracja społeczna (III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym);
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
Tworzenie mieszkań chronionych

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.
Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
Tworzenie mieszkań chronionych

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.
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Lp.

14.

15.

16.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
Str. 145-146 pełnego dokumentu
Strategia Sprawne Państwo 2020
Cel 2. Zwiększenie sprawności
instytucjonalnej państwa
(2.1. Doskonalenie funkcjonowania
samorządu terytorialnego; 2.3. Efektywne i
funkcjonalne urzędy administracji publicznej;
Str. 146 pełnego dokumentu
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
2020.
Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postaw
sprzyjających kooperatywności,
kreatywności oraz komunikacji (Priorytet 1.1.
Wspieranie edukacji formalnej w zakresie
metod nauczania sprzyjających kooperacji,
kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie
demokratycznej kultury szkoły;
Priorytet 1.2. Wspieranie edukacji innej niż
formalna ukierunkowanej na kooperację,
kreatywność i komunikację społeczną;
Str. 150 pełnego dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020
Cel strategiczny 3. Społeczna i terytorialna
spójność regionu (Cel 3.1 Wzrost
dostępności i atrakcyjności kształcenia w
placówkach edukacyjnych; Cel 3.3
Zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i
sportowej; Cel 3.4 Promocja włączenia
zawodowego i społecznego; Cel 3.5
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
Cel 3.6 Wsparcie budowy oraz modernizacji
systemów i infrastruktury zapobiegania
zagrożeniom);

Propozycja zmiany
Strategia Sprawne Państwo 2020.
Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa
(2.1. Doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego; 2.3. Efektywne
i funkcjonalne urzędy administracji publicznej);
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperatywności, kreatywności
oraz komunikacji (Priorytet 1.1. Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod
nauczania sprzyjających kooperacji, kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie
demokratycznej kultury szkoły;
Priorytet 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na kooperację,
kreatywność i komunikację społeczną;
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym proponuję dopisać:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w szkołach.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020.
Cel strategiczny 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu (Cel 3.1 Wzrost dostępności
i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych; Cel 3.3 Zapewnienie
różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej; Cel 3.4 Promocja włączenia zawodowego i
społecznego; Cel 3.5 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Cel 3.6 Wsparcie
budowy oraz modernizacji systemów i infrastruktury zapobiegania zagrożeniom);
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w szkołach.

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona
do Strategii.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

8

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025.
Raport z konsultacji społecznych
Lp.

17.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
Str. 151 pełnego dokumentu
Strategia rozwiązywania problemów
społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie
na lata 2013 – 2020
Cel strategiczny - Wyrównanie szans
życiowych osób niepełnosprawnych (Cel
operacyjny 1: Rozwój lokalnego wsparcia).

19.

Str. 151 pełnego dokumentu
Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Krosno
Odrzańskie na lata 2013 – 2018.
Cel strategiczny: Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów;
Zadania Strategii zgodne z celami
strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym
Cel strategiczny 2.1

20.

Cel strategiczny 2.4

18.

Propozycja zmiany
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata
2013 – 2020.
Cel strategiczny - Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych (Cel
operacyjny 1: Rozwój lokalnego wsparcia);
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
Tworzenie mieszkań chronionych
Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2013 – 2018
Cel strategiczny: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
Do zadań Strategii zgodnych z celami strategicznymi zawartymi w dokumencie
nadrzędnym zaproponowano dopisanie:
Tworzenie klas integracyjnych.
Likwidacja barier architektonicznych w szkołach.

Zamiast świetlicy środowiskowej na Centrum Społeczne rozszerzone ofertą dla starszych
ludzi i dzieci.

Budownictwo społeczne nr TBS - wprowadzenie zadania do celu 2.4.

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

Zmiana zaakceptowana
i wprowadzona wyłącznie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych.

Propozycja zmiany
odrzucona z uwagi
na otwarty katalog zadań
planowanych do realizacji
w celu 2.1.
Propozycja zmiany
odrzucona. Zdecydowano
się jedynie na poszerzenie
zadania w celu 2.4 poprzez
dopisanie fragmentu
„oraz społeczne (np. TBS)”
do dotychczasowej treści
„Przygotowanie i sprzedaż
terenów pod
budownictwo
wielorodzinne.”
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Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025.
Raport z konsultacji społecznych
Lp.
21.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony
Cel strategiczny 1.1

Propozycja zmiany
Uzupełnienie strategii, w zakresie
komunikacyjnym:
a) odblokowanie wyłącznie dla samochodów osobowych ul. WOP na całej długości;
b) doprowadzenie wespół z GDDKiA do budowy ronda przy moście;
c) doprowadzenie do budowy ronda przy ul. Poznańska/WOP/Stalingradu;
d) uzdatnienie przejezdności tzw. betonówki od Krometu do Połupina;
e) przygotowanie komunikacyjne miasta do wybranego wariantu budowy obwodnicy
Krosna.

Decyzja ws. wprowadzenia
zmian
Propozycja zmiany
odrzucona. Zdecydowano
się jedynie na poszerzenie
zadania w celu 1.1 poprzez
dopisanie
„oraz usprawnienia ruchu
drogowego w gminie”
do dotychczasowej treści
„Działania na rzecz
budowy obwodnicy
Krosna Odrzańskiego
wraz z przeprawą na rzece
Odrze”

Źródło: opracowanie własne
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