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Załącznik do Raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” oraz 
„Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego”. 

Lp. Imię i nazwisko Treść uwagi Odniesienie się Konieczność dokonania zmian w treści 
Diagnozy/Strategii  

Spotkanie z Radnymi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 24 marca 2021 r. 

1. Marta Bejnar-Bejnarowicz – Radna Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Należy w Strategii wzmocnić zapisy 
dotyczące zmian klimatu. 
Strategia powinna przeciwdziałać 
wycince drzew (w tym pod parkingi czy 
poszerzanie ulic) oraz niszczeniu 
środowiska. 
Aspekt środowiskowy powinien być 
priorytetem dla miasta.  

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
W treści diagnozy i strategii określenie: „zmiana 
klimatu” zostanie zmienione na kryzys klimatyczny. 
Proponuje się uzupełnienie zapisów odnoszących się 
do potrzeby wzmocnienia edukacji ekologicznej.  
 
Wyjaśnienie: 
Strategia jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności. Zagadnienia odnoszące się do klimatu ujęte 
zostały m. in. w Celu 3. Warto przy tym wspomnieć, iż 
Strategia koresponduje z innymi istniejącymi w mieście 
dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Jednym z 
nich jest Plan adaptacji do zmian klimatu miasta 
Gorzowa Wlkp. do roku 2030. W dokumencie tym, 
oprócz szczegółowej diagnozy, wskazano zestaw działań, 
które miasto powinno wdrażać.  
 
Kwestie dostępności do terenów zieleni są w Strategii 
traktowane priorytetowo. Ujęto je zarówno w 
działaniach odnoszących się do zachowania walorów 
przyrodniczych miasta, jak też w działaniach 
odnoszących się do poprawy jakości przestrzeni 
mieszkaniowej.  
 
Wymiar ekologiczny jest jednym z najważniejszych 
priorytetów Strategii. Jako jeden ze wskaźników 
rezultatów w strategii określono m. in. bliskość terenów 
zamieszkania w odniesieniu do terenów zieleni. Jest to 
wskaźnik, który ma monitorować postęp działań 
związanych z realizacją strategii. 
 
Strategia, sama w sobie, nie porusza kwestii tak 
szczegółowych jak wycinka drzew. Warto jednak 
wspomnieć, iż dokument Strategii funkcjonuje obok 
innych, tematycznych dokumentów planistycznych. 
Szczegóły dotyczące zasad zachowania i rozwijania 
terenów zielonych ujęte są m. in. w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

Tak - w opisie priorytetu 3.4. uzupełnione 
zostaną zapisy dotyczące przeciwdziałaniu 
kryzysowi klimatycznemu. 
 
Wzmocnione zostaną także zapisy dotyczące 
edukacji ekologicznej. 
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2. Marta Bejnar-Bejnarowicz – Radna Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Nie wszystkie wskaźniki 
zaproponowane w Strategii są jasno 
sformułowane. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. Tak – uzupełnione zostaną opisy wskaźników, 
doprecyzowane ich definicje. 

3. Marta Bejnar-Bejnarowicz – Radna Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego  
Piotr Wilczewski – Radny Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 
 

Strategia powinna stanowić odpowiedź 
na pytanie w jaki sposób zatrzymać 
młodych w mieście. 
 

Wyjaśnienie: 
Kwestie odnoszące się do „zatrzymania młodych w 
mieście” podnoszone były najczęściej w toku pracy nad 
diagnozą, strategią oraz w trakcie konsultacji 
społecznych. Strategia próbuje znaleźć pomysł na 
podniesienie atrakcyjności miasta do życia dla młodych. 
Dlatego szczególnie ważnym zagadnieniem jest kwestia 
rozwoju gospodarczego, zwiększania konkurencyjności i 
innowacyjności firm oraz kształcenia, zarówno na 
poziomie średnim jak też wyższym. Strategia kładzie 
nacisk na współpracę z przedsiębiorcami. Kolejne ważne 
kwestie to sfera mieszkaniowa oraz czasu wolnego. Nie 
bez znaczenia jest także wymiar społecznym, rodzinny, 
budowanie miasta w oparciu o kapitał społeczny, ludzki, 
ale także wymiar związanych ze środowiskiem. 
Wszystkie te elementy mają na celu tworzenie miasta 
dla pokoleń, w tym osób młodych. 
Warto również dodać, iż w trakcie konsultacji 
społecznych pojawiły się pomysły dot. opracowania w 
mieście „polityki młodzieżowej”, przy szerokim udziale 
społecznym, w tym osób młodych. 

Tak – wzmocnione/ rozwinięte zostaną zapisy 
dotyczące potrzeby opracowania polityki 
młodzieżowej miasta w sposób angażujący 
młodych mieszkańców. 

4. Piotr Wilczewski – Radny Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 

W Strategii powinny pojawić się cele 
pośrednie, np. dla 2025 roku. 

Wyjaśnienie: 
Strategia posiada system monitoringu oraz opisane 
zasady ewaluacji. Pozwalają one na stałe 
monitorowanie zmian zachodzących, zarówno w 
odniesieniu do rezultatów, jak też produktów, czyli 
realizowanych działań. Oznacza to, że zarządzający 
Strategią posiadać będą wiedzę nt. stopnia aktualności i 
ewentualnej potrzeby aktualizacji Strategii. 

Brak – system monitoringu i ewaluacji 
przedstawiony w Strategii zakłada pomiar 
wskaźników produktu – na bieżąco co roku. 
Zakłada się również dokonywanie 
„okresowych” przeglądów ewaluacyjnych, 
zgodnie z system opisanym w Strategii. 

5. Piotr Wilczewski – Radny Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 
 

Należy rozwijać infrastrukturę 
sportową w mieście. 

Wyjaśnienie: 
Strategia uwzględnia zapisy rozwoju infrastruktury 
sportowej w mieście. Poświęcony jest temu zagadnieniu 
priorytet 1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego, w 
którym zawarte zostały m.in. działania: Działanie 1. 
Rozwijanie propozycji spędzania czasu wolnego, 
opartych na zróżnicowanej ofercie kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz atutach otoczenia miasta – 
we współpracy z mieszkańcami miasta i podmiotami 
działającymi w ww. obszarach, w tym w ujęciu 
transgranicznym; Działanie 5.Realizacja programów 
edukacyjnych w czasie wakacji i ferii szkolnych czy też 

Brak – strategia zawiera zapisy dot. rozwoju 
infrastruktury sportowej w mieście. 
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Działanie 6.Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej oraz dostosowanie do standardów  
i potrzeb mieszkańców. 

Spotkanie z przedstawicielami instytucji 8 kwietnia 2021 r. 

6. Jan Tomaszewicz - Dyrektor Teatru im. J Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. 

 
Nie zgadzam się z zapisami analizy 
SWOT, że w Gorzowie nie ma oferty 
kulturalnej dla mieszkańców. 
Przykładem ciekawego wydarzenia 
może być np. „Dobry wieczór Gorzów”. 

Wyjaśnienie: 
W analizie SWOT po stronie słabych stronach wskazane 
zostało: „Zmniejszające się zainteresowanie wybraną 
ofertą kulturalną, związane m.in. z udziałem w 
imprezach kulturalnych, uczestnictwem w tzw. ofercie 
kultury wyższej", a nie brak oferty kulturalnej w mieście. 

Brak.  

7. Jan Tomaszewicz - Dyrektor Teatru im. J Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. 
Joanna Pisarewicz – Dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 
 

Istnieje potrzeba rozwijania edukacji 
kulturalnej mieszkańców, ponieważ 
rośnie na nią zapotrzebowanie. 
Postulat: brak systemowego podejścia 
do edukacji kulturalnej w mieście. 

Postulat przyjmuje się za zasadny.  
 

Tak – wzmocnione/ ujęte zostaną zapisy 
odnoszące się do rozwijania powszechnej 
edukacji kulturalnej wśród mieszkańców 
miasta, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży.  

8. Joanna Pisarewicz - Dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 

Nie jest prawdą, że maleje 
zainteresowanie kulturą w mieście 
wśród mieszkańców. W Filharmonii 
zainteresowanie jest wysokie i stale 
rośnie, uruchomione są dodatkowe 
wydarzenia. 

Wyjaśnienie: 
Spadek wybraną ofertą kulturalną dotyczy np. bibliotek, 
natomiast Filharmonia oraz Muzeum cieszy się 
popularnością, co wynika z zapisów konsultowanych 
dokumentów. 

Brak. 

9. Robert Surowiec - Wiceprezes Zarządu 
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z 
o. o. w Gorzowie Wlkp. 

W dokumencie marginalnie ujęto 
kwestie ochrony zdrowia, a zbyt dużo 
opisów dotyczy epidemii Covid-19. Brak 
w dokumencie planów rozwojowych 
szpitala, czy też utworzenia np. data 
center.  
Powinna w dokumencie bardziej 
wybrzmieć ochrona zdrowia 
mieszkańców.  

Postulat przyjmuje się za zasadny.  Tak – wzmocnione/ ujęte zostaną zapisy 
diagnozy odnoszące się do wspierania 
rozwoju ochrony zdrowia, w szczególności 
szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, w celu 
wzmocnienia jakości i dostępności opieki 
zdrowotnej. 

10. Piotr Żurek - Dziekan Zamiejscowego Wydziału 
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. 

W strategii brakuje zachęt do tego, aby 
„ściągnąć” studentów do miasta, 
zatrzymać ich po studiach w regionie; 
brak także kwestii związanych z bardzo 
ważnym tematem: programem 
profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia, 
np. poprzez siedzący tryb życia – 
przykładowo w Poznaniu prowadzony 
jest program – osiedlowe zajęcia. 

Wyjaśnienie: 
Przytoczone przykłady działań wpisują się w  treść 
ujętych w Strategii kierunków. Działania te są ujęte w 
Priorytecie 1.2. Odpowiedzialne polityka społeczna, w 
Działaniu 9. Prowadzenie działań służących podnoszeniu 
świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji 
zdrowego stylu życia. 
Należy zauważyć, iż dokument Strategii w części 
postulatywnej ma charakter przekrojowy, 
charakteryzuje się dużym stopniem ogólności zapisów.  

Brak.  

11. Łukasz Marcinkiewicz -  Prezes Inneko Sp. z o.o. Należy uaktualnić w Diagnozie dane w 
rozdziale 4.3. dot. odpadów: np. 
poprzez zmianę prawa w 2019 r. nie 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  W treści diagnozy ujęte zostaną stosowne 
zapisy, przekazane przez Inneko Sp. z o. o.  
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istnieje już RIPOK, ale tylko instalacja 
komunalna. Ponadto nie prawidłowy 
jest wniosek dotyczący tego, że od 
2012 r. w porównaniu z 2019 r. 
odnotowuje się spadek odpadów. 
Sposób segregacji odpadów zmienił się 
w ostatnich latach, nie można tego 
porównywać.  

12. Łukasz Marcinkiewicz - Prezes Inneko Sp. z o.o. W strategii brak jest odpowiedzi na 
wysnute w diagnozie wnioski związane 
z tym, jak zatrzymać młodych ludzi. 
Należy w strategii podkreślić potrzebę 
rozwoju akademickości w Gorzowie. 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Diagnoza wykazała, iż problemem miasta w przyszłości 
może być deficyt zasobów ludzkich. Odpływ młodych to 
jedna z przyczyn ubytku kapitału ludzkiego. Pomysł na 
rozwój miasta w perspektywie strategicznej zbudowany 
został w oparciu o cel nadrzędny „Miasta dla pokoleń”. 
Wyraża on chęć kreowania zmian w mieście, które 
wzmocnią jego potencjał gospodarczy, przestrzenny, 
środowiskowy, kulturowy, rekreacyjny, społeczny – co 
ma swoje odzwierciedlenie w priorytetach i kierunkach 
działań. Strategia ma charakter ewolucyjny i mocno 
kierunkuje się na potrzebę poprawy jakości życia 
mieszkańców. Nie daje to jeszcze gwarancji zatrzymania 
młodych mieszkańców, ale istotnie zwiększa szansę.  
 
Postulaty odnoszące się do kreowania rozwoju miasta 
dla młodych podnoszone były często przez wielu 
uczestników debat i konsultacji. Miasto zamierza 
rozwijać partycypacyjny model rozwoju, także w oparciu 
o dialog z mieszkańcami. Wśród zgłaszanych postulatów 
znalazły się również takie, aby opracować przy 
współdziałaniu z Młodzieżową Radą Miasta, 
organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi 
oraz z szerokim udziałem młodych mieszkańców miasta 
– politykę młodzieżową miasta. W ten sposób możliwe 
będzie efektywniejsze zintegrowanie proponowanych 
do realizacji działań oraz ich dostosowanie do potrzeb 
młodych mieszkańców miasta.  

Tak – wzmocnione/ ujęte zostaną zapisy 
odnoszące się do konieczności opracowania 
polityki młodzieżowej miasta w sposób 
angażujący młodych mieszkańców.  
Wzmocnione zostaną zapisy dotyczące 
rozwoju akademickości w opisach 
priorytetów.  
 

13. Anna Czekirda - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w 
Gorzowie Wlkp. 
 

W strategii brak informacji jak 
zatrzymać młodych ludzi w mieście; 
przyciągnąć młodych mogą: dobre 
miejsca pracy, których nie ma w 
Gorzowie. 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Uzasadnienie jak wyżej.  

Tak wzmocnione/ ujęte zostaną zapisy 
odnoszące się do konieczności opracowania 
polityki młodzieżowej miasta w sposób 
angażujący młodych mieszkańców. 

14. Magdalena Balak-Hrynkiewicz – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd 

Oprócz OSI wskazanych w strategii, 
proponuję dodać także obszary 

Postulat przyjmuje się za zasadny. Tak – w treści Strategii, w której opisuje się 
OSI dodane zostaną zapisy odnoszące się do 
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Marszałkowski Województwa Lubuskiego przygraniczne. Miasto Gorzów jest 
obszarem przygranicznym, korzysta też 
ze środków w ramach Interregu, a 
także jest członkiem Euroregionu Pro 
Europa Viadrina.  

OSI obszaru przygranicznego.  

15. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

W strategii brakuje informacji o 
źródłach finansowania działań w niej 
zapisanych; może warto rozpisać koszty 
inwestycji/działań strategicznych na 
lata? A także współrealizatorów, którzy 
potencjalnie współfinansowaliby 
realizację działań.  

Wyjaśnienie:  
Należy zauważyć, iż dokument Strategii w części 
postulatywnej ma charakter przekrojowy, 
charakteryzuje się dużym stopniem ogólności zapisów. 
Strategia dotyczy okresu realizacji w perspektywie 2030 
roku. Dotyczy wielu obszarów tematycznych o różnej 
szczegółowości, potencjalnych źródłach finansowania. 
W związku z tym praktycznie nierealne jest określenie i 
wskazanie konkretnych źródeł finansowania i ich 
wielkości. Możliwe było natomiast określenie ogólnej 
prognozowanej kwoty wydatków majątkowych, czyli 
faktycznie rozwojowych, jakie miasto może ponieść ze 
swojego budżetu. Ta kwota nie obejmuje jednak 
interwencji innych podmiotów, w tym Województwa 
Lubuskiego i Skarbu Państwa.  

Brak.  

16. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Należy rozwijać kolej transgraniczną,  
a także połączenia kolejowe łączące 
sąsiednie gminy. 
 
 

Uwagę częściowo uwzględniona. 
Zgadzamy się co do zasady z opinią, że Gorzów powinien 
wzmacniać swoją funkcję w układzie sąsiadujących 
przestrzeni. Takie podejście zostało ujęte w treści 
Strategii. 
Zgłoszone propozycje dotyczą wymiaru współpracy w 
ujęciu obszaru funkcjonalnego.  
Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gminami, które 
współpracują w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego przygotują 
wspólną Strategię rozwoju, w której zdefiniują wspólne 
cele, priorytety, działania oraz zasady współpracy.  

Tak - w treści Strategii, w której opisuje się 
OSI dodane zostaną zapisy odnoszące się do 
OSI obszaru przygranicznego. 

17. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Należy w strategii wzmocnić zapisy 
dotyczące turystyki w oparciu o 
współpracę z gminami leżącymi na 
szlaku Warty. 

Wyjaśnienie: 
Zgadzamy się z przedstawioną opinią. Nie wnosi ona 
jednak konieczności modyfikacji treści Strategii, lecz 
wskazuje w jaki sposób powinna być realizowana 
polityka rozwoju. Zasady polityki rozwoju miasta 
zdefiniowano m. in. w rozdziale dot. zarządzania: 
„Wymiary współpracy dotyczą nie tylko przestrzeni 
miejskiej, ale również obszaru funkcjonalnego, 
przestrzeni województwa, czy też powiązań w układzie 
kraju i partnerstw międzynarodowych. Oznacza to, że 
powodzenie realizacji dużej części celów uzależnione 
będzie od stworzenia i wdrożenia efektywnego modelu 

Brak.  
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zarządzania, obejmującego najważniejszych aktorów 
rozwoju regionalnego. Takie podejście jest konieczne 
także ze względu na treść głównych zasad polityki 
rozwoju regionalnego, określonych w Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).” 

18. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Kostrzyn nad Odrą będzie miał nowe 
połączenie, może warto wykorzystać 
ten fakt, ruch będzie także przechodził 
przez Gorzów. Należy to wykorzystać 
jako atut połączenia z Europą. 

Jak wyżej. Brak. 

19. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Propozycja dotycząca zawiązania 
partnerstwa miasta z instytucjami, 
które zarządzają zdekapitalizowanymi 
obiektami (również zabytkowymi), 
celem dołożenia np. 20% środków na 
remont z budżetu miasta. 

Wyjaśnienie: 
Ponadto należy dodać iż, propozycja dotyczy rozwiązań 
o większym stopniu szczegółowości w stosunku do 
zapisów i charakteru Strategii. Powyższe kwestie warto 
regulować zapisami dokumentów niższego szczebla, w 
tym np. odnoszących się do polityki mieszkaniowej i 
rewitalizacji.  
W Strategii ujęto bowiem zapisy o większym stopniu 
ogólności, w tym następujące kierunki działań: 

 Modernizacja i remonty obiektów 
mieszkalnych. 

Brak.  

20. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Atrakcyjność turystyczna miasta 
określona została jako słaba, ale należy 
uwypuklać zasoby, które istnieją w 
mieście. 

Wyjaśnienie:  
Zgadzamy się z opinią. Nie wnosi ona jednak 
konieczności modyfikacji treści Strategii. W treści 
Strategii ujęto działania, które wzmacniać będą 
potencjał turystyczny miasta, które należy rozważać 
także w kategorii usług na rzecz ludności (np. 
gastronomi, hotelarstwo), oferty kulturalnej, imprez 
sportowych, terenów rekreacyjnych. Istotne jest także 
traktowanie Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca 
integracji ruchu turystycznego w wymiarze 
funkcjonalnym, czyli traktowanie miasta jako składnika 
produktu turystycznego wraz z walorami i atrakcjami 
otaczającymi miasto. Takie spojrzenie ma swoje 
odzwierciedlenie w priorytetach i działaniach ujętych w 
Strategii.  
 

Brak.  

21. Roman Sondej - Dyrektor Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Należy w strategii wzmocnić zapisy 
dotyczące przygotowania rynku pracy – 
absolwentów, a także potrzebę 
wsparcia uczelni wyższych. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
W Strategii kwestie związane z edukacją ukierunkowaną 
na potrzeby rynku pracy zostały wyraźnie 
zaakcentowane i potraktowane priorytetowo. Jednym z 
potencjałów miasta jest zarówno jego akademickość, jak 
też potencjał kształcenia zawodowego. W Strategii 

Tak - wzmocnione zostaną zapisy dotyczące 
rozwoju akademickości w opisach 
priorytetów.  
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zwraca się uwagę na kwestie współpracy środowisk 
gospodarczych i wymiaru edukacji. W Strategii 
podkreślono potrzebę wzmocnienia roli i potencjału 
uczelni wyższych, w szczególności w kierunku 
moderatora innowacji. W Strategii zdefiniowano 
również rolę Miasta jako moderatora współpracy na linii 
przedsiębiorcy-edukacja.  
 
Mając na uwadze wagę funkcji akademickiej miasta 
proponuje się wzmocnić i rozwinąć istniejące zapisy 
Strategii, w celu lepszej komunikacji zamierzeń 
rozwojowych, ujętych w Strategii.  

22. Bogusław Andrzejczak - Prezes PWIK Trend w Polsce jest taki, że w 
perspektywie 2030 r. dostęp do wody 
pitnej będzie utrudniony. Problem ten 
nie dotyczy Gorzowa. Należy jednak 
podkreślić akcent gromadzenia wody 
deszczowej do podlewania ogródków, 
aby nie używać wody dostarczanej do 
takich celów, przeznaczonej do 
spożycia. 

Wyjaśnienie:  
Zgadzamy się z opinią. Nie wnosi ona jednak 
konieczności modyfikacji treści Strategii. Szczegółowe 
zapisy odnoszące się do sposobu realizacji wybranych 
działań, w szczególności dot. wymiaru przestrzennego i 
środowiskowego – ujęte zostały w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument ten jest spójny z treścią 
Strategii i rozwija szczegółowo zasady prowadzenia 
polityki rozwoju miasta w ujęciu przestrzennym.  

Brak.  

23. Roman Maksymiak - Prezes Zarządu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

Należy wyjaśnić rozbieżność pomiędzy 
niskoemisyjną komunikacją a 
zeroemisyjną, otóż ta pierwsza 
poprzedziła zeroemisyjną. Natomiast 
zeroemisyjność obecnie jest planowana 
w dokumentach krajowych. Obecnie 
rozważany jest także tabor wodorowy. 
Należy zatrzymać rosnącą „falę” 
samochodów w mieście. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
 
Zgadzamy się z opinią. Szczegółowe zapisy odnoszące się 
do sposobu realizacji wybranych działań, w 
szczególności dot. wymiaru przestrzennego i 
środowiskowego – ujęte zostały w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument ten jest spójny z treścią 
Strategii i rozwija szczegółowo zasady prowadzenia 
polityki rozwoju miasta w ujęciu przestrzennym. 
 
 

Tak – wg poniższego: 
Na str. 30 oraz 43 strategii uzupełniony 
zostanie następujący zapis: 
 
str.30 
„Ważną rolę w mieście pełnić będzie 
rozwinięta, niskoemisyjna i zeroemisyjna 
komunikacja publiczna, (…)” 
str.43 
„Miasto potrzebuje przede wszystkim nowych 
przepraw mostowych przez Wartę, rozwoju 
niskoemisyjnej i zeroemisyjnej komunikacji 
publicznej, (…)”. 

Uwagi z formularzy przesłane za pomocą strony https://gorzow.konsultacjejst.pl/ 

24. Osoba fizyczna - Magdalena Walentynowicz Rozdział 5: Priorytety i kierunki działań. 
Cel 4: Miasto innowacyjnej gospodarki, 
4.1.: Rozwinięta i innowacyjna 
gospodarka. 
Proponuję wykreślenie transportu 
rzecznego i wykreślenie działania w 
postaci budowy portu na rzece Warcie. 
Miasto powinno się skupić na 

Wyjaśnienie: 
Miasto powinno tworzyć warunki do rozwoju portu. 
„Wstępna analiza programowo-przestrzenna dotycząca 
planu budowy centrum logistycznego wraz z terminalem 
przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim” wskazuje 
na realność utworzenia portu. 
Budowa centrum multimodalnego realizowana będzie 
etapowo. 

Brak.  
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komponencie drogowym i kolejowym 
(zwłaszcza w tym ostatnim obszarze 
jest dużo do zrobienia). 
Dla budowy portu i wcielenia 
transportu rzecznego w życie istnieje 
zbyt wiele warunków brzegowych 
(poprawienie żeglowności rzek, 
elektryfikacja linii 
kolejowych, podwyższenie mostów), 
które należy spełnić jeszcze zanim 
przystąpi się do właściwej realizacji 
tego przedsięwzięcia - dodać należy iż 
są to inwestycje niezależne od władz 
miasta, na poziomie rządowym i 
międzynarodowym, o ogromnych 
kosztach, dla większości z których nie 
rozpoczęto nawet budowy struktury 
finansowania. Nawet po spełnieniu 
wspomnianych warunków brzegowych, 
samo przedsięwzięcie również 
wymagałoby kwot które pogrążyłyby 
finanse miasta (nawet przy dużym 
współfinansowaniu z programów 
unijnych, dotacji, etc.) na długie 
dekady. Dodatkowo analiza 
przeprowadzona przez UM pod kątem 
ewentualnej budowy portu i inwestycji 
w transport rzeczny nie uwzględnia 
aktualnych problemów 
środowiskowych i zmian klimatycznych 
(w tej kwestii pojawiają się w niej 
"zagrożenia powodziowe", ale nie ma 
ani słowa o dużo większym i 
aktualniejszym zagrożeniu jakim jest 
obecnie susza, we wszystkich swoich 
odmianach: atmosferyczna, 
glebowa/rolnicza, hydrologiczna czy 
wreszcie hydrogeologiczna). W miarę 
upływu czasu (do wdrożenia pomysłu w 
życie będzie to znaczący okres) 
niepewność otoczenia politycznego i 
ekonomicznego dla tych działań będzie 
postępować geometrycznie. 
Ostatecznie, działanie to stoi w 

Pierwszym niezbędnym etapem do podjęcia są działania 
związane z infrastrukturą kolejową.  
W budowę portu zaangażowane będą również 
podmioty zewnętrzne. 
W Strategii w celu 4. Miasto innowacyjnej gospodarki,  
w priorytecie 4.1. Rozwinięty i innowacyjny przemysł 
przyszłości ujęto następujące działanie: 
1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod kątem 
przyciągnięcia nowych/ rozwinięcia inwestycji 
przedsiębiorstw, w tym budowa multimodalnego 
centrum logistycznego (transport drogowy, kolejowy  
i rzeczny) wraz z terminalem  – portem na rzece Warcie, 
w oparciu o potencjał położenia na szlaku 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. 
W odniesieniu do transportu rzecznego, wskazano w 
zapisie faktyczną możliwość integracji różnych środków 
transportu, w tym transportu rzecznego. Nadrzędnym 
zadaniem jest więc utworzenie samego multimodalnego 
centrum logistycznego. Realizacja planów związanych z 
poprawą żeglowności Warty leży poza kompetencjami 
miasta, natomiast jeśli takie działania zostaną 
zrealizowane, powstałe centrum logistyczne powinno 
być dostosowane do możliwości obsługi takiego ruchu. 
Niezależnie od tego centrum multimodalne integrować 
będzie, dzięki korzystnej lokalizacji, transport drogowy i 
kolejowy.   
Warto podkreślić, iż transport wodny wpisuje się w ideę 
gospodarki niskoemisyjnej, charakteryzuje się niskim 
poziomem emitowanych zanieczyszczeń, niską 
energochłonnością, niską emisją hałasu oraz 
oszczędnością w zajmowaniu powierzchni terenu (w 
odróżnieniu do dróg).  
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sprzeczności z resztą dokumentu SRM, 
który poza tym jednym wyjątkiem jest 
koherentny i kreuje wizję 
Gorzowa jako miasta kompaktowego, 
zielonego, zrównoważonego, 
neutralnego środowiskowo, miasta 
innowacyjnej gospodarki, ze zdolnością 
adaptacji do zmieniających się 
warunków gospodarczych i 
klimatycznych. Inwestycja w transport 
rzeczny, przez wzgląd na swój 
finansochłonny charakter i potencjał 
zniszczenia środowiska naturalnego, 
równowagę tę zdecydowanie zaburza. 

25. Osoba fizyczna - Kamil Meler 6. Model struktury przestrzennej (str. 
56). Proponuję, by w ramach MOFu 
celować w doprowadzenie przez każdą 
ze zrzeszonych gmin linii kolejowej w 
celu budowy świadomości 
transportowej, promowania transportu 
publicznego i polepszenia dostępności 
tych terenów.  
O ile gmina Lubiszyn miała kiedyś stację 
na linii nr. 415 (Gorzów-Myślibórz), o 
tyle Kłodawa nie miała nigdy. Warto 
jednak przyjrzeć się możliwości 
poprowadzenia linii kolejowej z 
Gorzowa do Choszczna przez właśnie 
Kłodawę. Linia ta mogłaby wykorzystać 
istniejącą bocznicę do zakładów 
Stilonu; przy odpowiednim planowaniu 
można wyznaczyć stację przy skrajni 
tramwajowej przy Fieldorfa-Nila, co 
utworzyłoby dogodny węzeł 
komunikacyjny dla tej części 
miasta i regionu. Gorzowianie zyskaliby 
łatwiejszy dostęp do Gorzowsko-
Barlineckiego parku krajobrazowego, 
co zwiększyłoby atrakcyjność 
turystyczną regionu. Ponadto wraz z 
rozwojem, MOF powinien objąć obszar 
dawnego województwa Gorzowskiego, 
czyli obejmować swoim zasięgiem 
także takie miasta jak Choszczno, 

Wyjaśnienie:  
Zgadzamy się co do zasady z opinią, że Gorzów powinien 
wzmacniać swoją funkcję w układzie sąsiadujących 
przestrzeni. Takie podejście zostało ujęte w treści 
Strategii. 
Zgłoszone propozycje dotyczą wymiaru współpracy w 
ujęciu obszaru funkcjonalnego.  
Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gminami, które 
współpracują w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego przygotują 
wspólną Strategię rozwoju, w której zdefiniują wspólne 
cele, priorytety, działania oraz zasady współpracy. 

Brak. 
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Barlinek, Pełczyce, Myślibórz, Sulęcin, 
Ośno Lubuskie czy Międzychód. 
Miasteczka te obecnie są enklawami, 
których atrakcyjność drastycznie 
spadła przez brak dogodnego 
połączenia z dużym miastem. W 
zakreśleniu tego obszaru powinna 
pomóc sprawna kolej aglomeracyjna, 
dzięki czemu Gorzów 
mógłby stać się najważniejszym 
miastem nawet dla mieszkańców 
miasteczek administracyjnie 
położonych w sąsiednich 
województwach. Stworzenie więzi 
między miastami i zbudowanie sieci 
połączeń i zależności komunikacyjnych 
z Gorzowem w centrum powinno być 
krokiem w kierunku odzyskania przez 
Gorzów utraconej rangi miasta 
centralnego w regionie, bez względu na 
obecny - nie ustalony przecież na 
zawsze - podział administracyjny kraju. 

26. Osoba fizyczna - Adam Gutaj Rozbudowa Parku Kopernika poprzez 
zalesienie skweru na przeciwko 
budynku Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta (pomiędzy ulicami Nowa, 
Okólna, Stilonowa). Odnosi się do 
rewitalizacji Parku Kopernika i 
zwiększenia obszaru parku. Zwiększy to 
pozytywne oddziaływanie środowiska 
naturalnego na mieszkańców 
osiedla Dolinki. Park Kopernika może 
zwiększyć swój obszar i atrakcyjność 
przez zalesienie pobliskich terenów 
wchodząc w obszar osiedla Dolinki. 
Zwiększy to pozytywne 
oddziaływanie środowiska naturalnego 
na mieszkańców. 

Wyjaśnienie:  
Zgadzamy się z opinią. Nie wnosi ona jednak 
konieczności modyfikacji treści Strategii. Szczegółowe 
zapisy odnoszące się do sposobu realizacji wybranych 
działań, w szczególności dot. wymiaru przestrzennego i 
środowiskowego – ujęte zostały w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument ten jest spójny z treścią 
Strategii i rozwija szczegółowo zasady prowadzenia 
polityki rozwoju miasta w ujęciu przestrzennym. 
 
Strategia rozwoju integruje całość polityk rozwoju 
miasta. Dążenie do poprawy dostępu mieszkańców do 
terenów zielonych to jeden z ważniejszych priorytetów 
tego dokumentu. Ma to swoje odzwierciedlenie w treści 
wskaźników. Jednym z nich jest wyższy odsetek ludności 
mieszkającej w odległości do 300 metrów od terenów 
zielonych. 

Brak  

27.  Andrzej Graczykowski 
Lubuski Klaster Metalowy 

Strategia Rozwoju Gorzowa 
Wielkopolskiego. Priorytet 4.3 - 
dodatkowe działanie nr 4 
Proponujemy uzupełnić działania 

Postulat przyjmuje się za zasadny. 
 
Miasto zamierza aktywnie współpracować z 
przedsiębiorcami, czego wyrazem są zapisy Strategii, 

Tak – wzmocnione/ ujęte zostaną zapisy 
odnoszące się do współpracy z organizacjami 
otoczenia biznesu w priorytecie 4.3.  
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wskazane w priorytecie 4.3 o pkt. 4: 
Wzmocnienie mecenatu Miasta nad 
organizacjami otoczenia biznesu 
poprzez aktywne wykorzystanie 
doświadczeń i potencjału tych 
organizacji we wspieraniu rozwoju 
Miasta. Powołanie stałego Zespołu pod 
kierownictwem Wydziału Obsługi 
Inwestora i Biznesu skupiającego 
przedstawicieli organizacji otoczenia 
biznesu w celu promocji Miasta. 
Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego 
działalność prowadzi kilka organizacji 
otoczenia biznesu, które są 
zainteresowane współdziałaniem z 
Miastem w zadaniach związanych z 
jego promocją i rozwojem. Miasto we 
współpracy z tymi organizacjami 
powinno, według nas, pełnić rolę 
organizatora wspólnych 
działań podejmowanych przez te 
organizacje. Jesteśmy zainteresowani 
aktywnym współuczestniczeniem w 
realizacji Strategii Rozwoju Miasta. 

m. in. następujący kierunek działań: 

 Moderowanie współpracy przedsiębiorców, 
IOB oraz instytucji publicznych, w 
szczególności w zakresie edukacji i 
kształcenia oraz tworzenia w mieście 
warunków do podnoszenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

 
Rozwinięcie zapisów jest w opinii Miasta zasadne i 
wzmocni zapisy odnoszące się do współpracy i 
wykorzystania potencjału IOB.  

28. Andrzej Graczykowski, Zbigniew Rudowicz, 
Włodzimierz Fleicher 
Lubuski Klaster Metalowy 
 

Strategia Rozwoju Gorzowa 
Wielkopolskiego 2030. Priorytety i 
kierunki działań. 
W tabeli 6 s. 52 i dalsze, proponujemy, 
aby w każdym punkcie, w którym 
wymieniane są instytucje otoczenia 
biznesu funkcjonujące na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego dołączyć do 
nich również Lubuski Klaster Metalowy. 
Lubuski Klaster Metalowy funkcjonuje 
na terenie Gorzowa Wielkopolskiego 
od 2008 r. Jest to organizacja 
skupiająca obecnie ponad 50 członków 
(podmiotów gospodarczych i innych 
instytucji). Klaster aktywnie uczestniczy 
w życiu gospodarczym i społecznym 
miasta. Jest m.in. współzałożycielem 
Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego, aktywnie 
uczestniczył w powstaniu Wydziału 

Wyjaśnienie:  
Zgodnie z oceną ewaluacyjną ex-ante projektu strategii 
oraz diagnozy, jako podmioty realizujące działania 
związane z rozwojem przedsiębiorczości i 
wzmocnieniem systemu kształcenia – wskazane zostaną 
Instytucje Otoczenia Biznesu – bez wymieniania 
którejkolwiek. Miasto otwarte jest na współpracę z 
każdym z partnerów.  
 
 

Brak.  
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Technicznego na Akademii im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wlkp. Jest to 
również jedyny klaster w 
województwie lubuskim pozytywnie 
zweryfikowany przez PARP w ramach 
benchmarkingu klastrów. Wnosimy o 
dołączenie Klastra do działań 
realizowanych wspólnie z innymi 
wymienionymi w dokumencie 
organizacjami otoczenia biznesu np. w 
celu 4, w priorytecie 4.1, 4.2, 4.3. 

Uwagi zgłoszone telefonicznie do Wydziału ZIP 

29. Osoba fizyczna - Mirosław Krasiewicz "Stary Dom Chemika" - remont 
budynku po Miejskim Centrum Kultury 
przy ul. Drzymały, który po 
przeniesieniu MCK do budynku 
Przemysłówki będzie stał pusty. W tym 
budynku można by było przywrócić 
Dom Chemika, organizować występy 
dla mieszkańców. Należałoby także 
wyremontować kawiarnię, która 
również jest w budynku przy ul. 
Drzymały. 

Wyjaśnienie:  
Zgadzamy się z opinią. Nie wnosi ona jednak 
konieczności modyfikacji treści Strategii. Zgodnie z 
zapisami Strategii Miasto dążyć będzie do poprawy 
dostępności i jakości infrastruktury społecznej, np. 
poprzez realizację następujących kierunków działań: 

 Rozwój infrastruktury i usług na rzecz osób 
starszych, w tym utworzenie Ośrodka 
Aktywności Senioralnej z funkcją integracji 
pokoleniowej na osiedlach. 

 

Brak. 

Uwagi zgłoszone ustnie do protokołu w Wydziale ZIP. 

30. Osoba fizyczna - Marian Krukowski Uwaga dotycząca planowanej budowy 
węzła przesiadkowego przy dworcu 
PKP i PKS – wniosek o dobudowanie 
parkingu wielokondygnacyjnego od. ul. 
Młyńskiej do ul. Garbary i ul. 
Spichrzowej. 

Wyjaśnienie: 
Strategia rozwoju nie wskazuje tak szczegółowych 
rozwiązań. Jest dokumentem o większym stopniu 
ogólności, integruje szereg innych planów i polityk 
rozwojowych miasta.  

Brak.  

31. Osoba fizyczna - Marian Krukowski Uwaga dot. turystyki rzecznej. Wniosek 
o pogłębienie rzeki Warty. 

Wyjaśnienie: 
Kwestie poprawy żeglowności rzeki Warty leżą poza 
kompetencjami Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
Poprawa żeglowności traktowana jest jako ewentualna 
szansa rozwojowa dla miasta. W treści konsultowanych 
dokumentów zwraca się uwagę na konieczność 
pogłębienia rzeki Warty. 

Brak.  

32. Osoba fizyczna - Marian Krukowski Organizacja minikoncertów dawanych 
w weekendy (piątek, sobota, niedziela) 
przez dzieci i młodzież ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia i II stopnia w 
plenerze – np. na Bulwarze Wschodnim 
lub innych częściach miasta – działanie 

Wyjaśnienie: 
Strategia rozwoju nie wskazuje tak szczegółowych 
rozwiązań. Jest dokumentem o większym stopniu 
ogólności, integruje szereg innych planów i polityk 
rozwojowych miasta. 
 

Brak. 
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miałoby na celu rozwijania rytmiki, 
obycia ze sceną. Na koniec sezonu 
wręczanie nagród przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Jednocześnie w Strategii wskazano na konieczność 
wzmacniania i rozwijania oferty kultury. Dokumentem, 
który szczegółowo wskazywać będzie propozycje i 
rozwiązania będzie nowych dokument Strategii kultury.  

33. Osoba fizyczna - Marian Krukowski Utworzenie lotniska w pobliżu Gorzowa 
Wielkopolskiego, np. w Różankach, 
Lipkach Wielkich. Jeżeli zajdzie taka 
potrzeba – należy ogłosić referendum. 

Wyjaśnienie: 
Kwestie budowy lotniska mają wymiar co najmniej 
regionalny, co do zasady leżą poza kompetencjami 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Takie kwestie 
prawdopodobnie będą analizowane w przyszłej Strategii 
rozwoju obszaru funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego.  

Brak.  

34. Osoba fizyczna - Marian Krukowski Powrót do koncepcji budowy drogi 
wojewódzkiej od Witnicy do Różanek 
(od strony północy: przez Lubno, 
Marwice do Różanek). Droga 
przechodziłaby przez Gorzów 
Wielkopolski. 

Wyjaśnienie: 
Zgłoszona propozycja dotyczy wymiaru współpracy w 
ujęciu obszaru funkcjonalnego.  
Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gminami, które 
współpracują w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego przygotują 
wspólną strategię rozwoju, w której zdefiniują wspólne 
cele, priorytety, działania oraz zasady współpracy. 
Propozycja zostanie przeanalizowana podczas prac nad 
Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030. 

Brak. 

35. Osoba fizyczna - Marian Krukowski  Zagospodarowanie trenerów 
powojskowych obok CSR „Słowianka” 
na cele rekreacyjne do jazdy konnej. 

Zgadzamy się co do zasady z opinią konieczności 
rozwijania terenów rekreacyjnych. Szczegółowe zapisy 
odnoszące się do sposobu realizacji wybranych działań, 
w szczególności dot. wymiaru przestrzennego i 
środowiskowego – ujęte zostały w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dokument ten jest spójny z treścią 
Strategii i rozwija szczegółowo zasady prowadzenia 
polityki rozwoju miasta w ujęciu przestrzennym. 
 
 
 

Brak. 

  Uwagi zgłoszone E-mailowo na adres: strategia@um.gorzow.pl 

38. Marek Demidowicz WIOŚ Delegatura w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Strategia, str.85, tab. 10 Mierniki 
Monitoring powietrza – wskazano 
podmiot odpowiedzialny WIOŚ, a 
powinno być GIOŚ; uzasadnienie: 
Nastąpiła zmiana kompetencyjna i 
oceną powietrza zajmuje się obecnie 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – w treści Strategii ujęty zostanie 
właściwy podmiot, tj. GIOŚ, odpowiedzialny 
za monitoring środowiska.  
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39.  Marek Demidowicz WIOŚ Delegatura w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Podnieść w dokumencie wagę 
akademickości Gorzowa. Obecne 
brzmienie zapisu sugeruje jego 
uzupełniającą rolę do priorytetowego 
kształcenia zawodowego. 
Uzasadnienie: W Diagnozie wskazano, 
że Gorzów jest jedynym miastem 
wojewódzkim bez zelektryfikowanej 
linii kolejowej. Niestety nie tylko. 
Gorzów jest również jedynym miastem 
wojewódzkim bez uniwersytetu. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
Zgadzamy się z opinią dotyczącą rozwoju potencjału 
szkół wyższych w Gorzowie Wielkopolskim. Rozwój 
akademickości, zgodnie z koncepcją ujętą w Strategii, 
będzie skupiał się na wymiarze jakościowym. Uczelnie 
wyższe dążyć będą do wzmocnienia swojej roli, jako 
partnera i moderatora innowacji i kształcenia na 
potrzeby rynku pracy. Jednocześnie muszą mierzyć się z 
bardzo lokalnym zasięgiem oddziaływania jeśli chodzi o 
rekrutację studentów oraz niżem demograficznym.  

Tak – w treści Strategii, w opisie priorytetów 
wzmocnione zostaną zapisy wskazujące na 
potrzebę rozwoju potencjału akademickiego 
miasta.  

40. Związek Celowy Gmin MG-6 
 

Gospodarka odpadami 4.3. 
Należy usunąć zapis:  
„Regionalna”, zastosować skrót IPOK, 
„oddawane” – zamienić na 
przekazywane,  
„Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych” – zamienić na 
„Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych”. 
Propozycja zapisu: 
„Miejscem, gdzie w mechaniczno-
biologicznym procesie przetwarzane są 
zmieszane odpady komunalne 
pochodzące z terenu miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego i okolicznych gmin 
(Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, 
Lubiszyn, Santok) jest Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(IPOK) zlokalizowana przy ul. 
Małyszyńskiej. Również tu kierowane 
są selektywnie zbierane odpady zielone 
i inne bioodpady, które poddawane są 
procesowi kompostownia oraz odpady 
przekazywane przez mieszkańców do 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Uzasadnienie: 
Zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z września 2019 r. 
zniesiono regionalizację w zakresie 
zagospodarowania odpadów. Pozostałe 
zapisy poprawione pod względem 
poprawności zapisów ustawowych. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Zmienione zostaną stosowne zapisy w 
diagnozie.  
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41. Łukasz Marcinkiewicz -  Prezes Inneko Sp. z o.o. Uwagi dotyczące zapisów rozdziału 4.3. 
Gospodarka odpadami (szczegółowe 
dane zostały przesłane E-mailem). 

Wyjaśnienie:  
Stosowne zmiany zostaną ujęte. 
 

Tak - wg treści materiałów przekazanych 
przez Inneko Sp. z o.o. drogą E—mailową. 

42. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z 
o.o. 

Rozdz. 2. Wnioski z diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego – Strefa Społeczna – 
strona 12 opis potencjału 
instytucjonalnego 
Prośba o uzupełnienie tekstu:  
Potencjał instytucjonalny sfery sportu 
w mieście tworzyło w 2019 roku 49 
organizacji sportowych. Najważniejszą 
instytucją publiczną dbającą o 
odpowiednie warunki do uprawiania 
sportu i aktywności fizycznej w 
Gorzowie Wielkopolskim jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który powstał w 
1975 roku. Ważną rolę w strukturze 
instytucjonalnej sportu odgrywają 
również szkoły. Nie bez znaczenia 
pozostaje także Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjne „Słowianka” z 
basenem olimpijskim, basenem 
rekreacyjnym i kompleksem saun, a 
także lodowiskiem. Ilość odwiedzin 
rejestrowanych w skali roku na tym 
obiekcie to około 500 tys. Odbiorcami 
usług „Słowianki” są wszystkie grupy 
wiekowe od dzieci i młodzieży 
począwszy, poprzez  mieszkańców 
aktywnych zawodowo a skończywszy 
na seniorach i osobach 
niepełnosprawnych. Instytucja ta 
oprócz obsługi mieszkańców od strony 
zagospodarowania ich czasu w formie 
aktywności ruchowej w wodzie, 
rekreacji i odpoczynku oraz 
elementów rehabilitacji stanowi 
ważny ośrodek rozwoju sportów 
wodnych takich jak pływanie czy piłka 
wodna. Odbywają się tu zawody 
sportowe o randze regionalnej, 
ogólnopolskiej oraz europejskiej.  

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg treści przekazanej przez CSR 
Słowianka 
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Uzasadnienie: CSR „Słowianka” jest 
ważnym ośrodkiem życia wielu 
mieszkańców Gorzowa, o czym nie 
wspomniano w całym dokumencie 
„Strategii”. 
 

43. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z 
o.o. 

7. Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w Gorzowie 
Wielkopolskim – Cel strategiczny 1. – 
Priorytet 1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna – strona 66. 
 
Działanie: Rozwój infrastruktury na 
rzecz aktywności osób starszych, w 
tym utworzenie Ośrodka Aktywności 
Senioralnej z funkcją integracji 
pokoleniowej na osiedlach oraz 
realizacja miejskiego programu 
aktywizacji ruchowej seniorów 
poprzez ćwiczenia w wodzie w oparciu 
o infrastrukturę CSR „Słowianka”. 
 
Uzasadnienie: 
CSR „Słowianka” proponuje realizację 
projektu dla seniorów polegającego na 
przygotowaniu regularnych zajęć w 
wodzie dedykowanych dla osób w 
wieku poprodukcyjnym z elementami 
rehabilitacji ruchowej, psychicznej oraz 
postcovidowej w godzinach 
dopołudniowych. Zajęcia miałyby 
charakter grupowy lub indywidualny i 
prowadzone byłyby przez 
profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. 
Projekt opłacany byłby przez Urząd 
Miasta. Wykonawcą i organizatorem 
byłoby Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjne „Słowianka”. Temat do 
zatwierdzenia przez Urząd Miasta 
Gorzowa. Projekt wpisywałby się w 
realizację celu 1.3. oraz 2.2. Strategii. 

Wyjaśnienie: 
Strategia rozwoju nie wskazuje tak szczegółowych 
rozwiązań. Jest dokumentem o większym stopniu 
ogólności, integruje szereg innych planów i polityk 
rozwojowych miasta. 
 

Brak.  

44. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do Wizji  strategii: 
Propozycja zapisu: Miastem o 

Odpowiedź: 
Treść wizji powstała w trakcie spotkań warsztatowych z 

Brak.  
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rozwiniętej infrastrukturze oraz 
usługach komunikacji kołowej, 
kolejowej, żeglugowej i lotniczej            
dobrze skomunikowanym z resztą 
kraju, a także w układzie 
transgranicznym. 
 
Uzasadnienie: 
żeglugowej i lotniczej 
Wpis taki otwiera obszary działania 
które są w tej chwili nie 
zagospodarowane a potencjał 
rozwojowy tych obszarów jest bardzo 
duży i mało zbadany. W 2023 roku 
będzie rewizja  TEN-T i Gorzów Wlkp. 
powinien przygotować swoje 
stanowisko dotyczące roli i potencjału          
dużego miasta przy bardzo ważnym 
połączeniu Warty i Noteci na MDW E-
70. 

mieszkańcami miasta oraz jako wynik badań 
ankietowych z mieszkańcami miasta. Wizja wskazuje 
syntezę najważniejszych oczekiwań, natomiast nie 
wyklucza innych ścieżek i kierunków rozwoju. Mając na 
względzie istotę/ wagę wskazanych w wizji obszarów 
zmian/ rozwoju – ujęcie w jej treści zapisu odnoszącego 
się do komunikacji żeglugowej i lotniczej nie jest 
zasadne. Nie można wykluczyć, iż komunikacja 
żeglugowa i lotnicza rozwinie się w Gorzowie, niemniej 
jednak kluczowa dla miasta i jego rozwoju będzie 
komunikacja drogowa i przede wszystkim kolejowa.  

45. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Sfera przestrzenna. 
 
Gorzów Wielkopolski leży na przecięciu 
Międzynarodowych korytarzy 
transportowych Nr.5. i Nr.8. 
Nr.5 Bałtyk-Adriatyk  z drogą S3 
magistralami kolejowymi  i MDW E-30  
Nr.8.Morze Bałtyckie – Północne  z 
drogą DK-22 Linią kolejową 203 i MDW 
E-70. 
Uzasadnienie: 
Jest to bardzo ważny parametr 
strategiczny i miasto powinno zabiegać 
o budowanie swojej silnej pozycji na 
przecięciu tak ważnych korytarzy 
transportowych, przez wpisanie ich do 
sieci TEN-T oraz podnoszenie ich 
parametrów technicznych, z DK22 na 
S22, Linia kolejowa 203 na KDP 
transgraniczne MDW E-70 z klasy III na 
IV lub Vb są to parametry możliwe do 
osiągnięcia i rola miasta jako 
wnioskodawcy do odpowiednich 

Wyjaśnienie: 
Zgłoszone propozycje dotyczą w większym stopniu 
wymiaru współpracy w ujęciu obszaru funkcjonalnego.  
Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gminami, które 
współpracują w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego przygotują 
wspólną Strategię rozwoju, w której zdefiniują wspólne 
cele, priorytety, działania oraz zasady współpracy. 
Wskazane rozwiązania mają charakter co najmniej 
wyzwań regionalnych, ważnych oczywiście dla rozwoju 
miasta.   

Brak.  
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organów jest tutaj kluczowa. 

46. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Sfera przestrzenna. 
Miasto charakteryzuje się dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą techniczną, 
m. in. siecią wodociągową, 
kanalizacyjną, gazowniczą, 
teleinformatyczną, na potrzeby miasta 
ale i infrastrukturą przesyłową  dużej 
wydajności jak Gazociąg LNG i 
BalticPipe, rurociąg naftowy  PERN 
linie wysokiego napięcia 
110/230/400kV                              
Wpływa to również na sposób 
funkcjonowania miasta w sensie 
ekonomicznym. Gorzów Wielkopolski 
na tle podobnych miast 
charakteryzował się mniejszym 
obciążeniem środowiska, widocznym 
m. in. w zużyciu wody, produkcji 
odpadów i ścieków. 
 
Uzasadnienie: 
Są to bardzo ważne elementy 
infrastruktury strategicznej stanowiące 
ogromną przewagę Gorzowa Wlkp. nad 
innymi ośrodkami które takiej 
infrastruktury nie posiadają. Stwarzają 
w ten sposób ogromne możliwości 
rozwojowe miasta i pozwalają na 
budowę infrastruktury zdolnej do 
wykorzystania przesyłanych zasobów 
lub wykorzystania energii elektrycznej 
w bardzo dużych ilościach, lub wysoki 
priorytet bezpieczeństwa, jak np. Baki 
pamięci BIG DATA, centra 
obliczeniowe, „chmury”  Huta, 
przetwórnia, dojrzewalnia, itp. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
Uwaga ma duży walor informacyjny dla potencjalnego 
odbiorcy treści Strategii.  

Tak - rozwinięte zostaną stosowne wnioski w 
treści diagnozy i podsumowania 
diagnostycznego.  

47. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Sfera przestrzenna. 
Ważne jest posiadanie przez 
zarządzających miastem aktualnej 
wiedzy nt. zjawisk społecznych 
występujących w jego przestrzeni. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Dobrym rozwiązaniem jest pomysł 
Akademii im. Jana z Paradyża. 
 
Uzasadnienie: 
Właściwa nazwa                               
Akademia im. Jakuba z Paradyża. 

48. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
Gorzów Wielkopolski posiada korzystne 
uwarunkowania lokalizacyjne dla 
działalności gospodarczych, w 
szczególności przemysłowych, których 
łańcuchy dostaw i sprzedaży bazują na 
dobrym dostępie do sieci drogowej 
Europy. 
 
Uzasadnienie: 
Wnioski z diagnozy jedno zdanie na 
temat przewagi lokalizacyjnej jest  nie 
wystarczające. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
Proponuje się rozwinięcie zapisu odnoszącego 
się do przewag konkurencyjnych miasta, m. 
in. o kwestie dostępności terenów 
inwestycyjnych, potencjał IOB oraz rozwiniętą 
już w mieście funkcję przemysłową.  

49. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
Ogromna przewaga lokalizacyjna 
Gorzowa Wielkopolskiego polega na 
bliskości Portu Szczecin, Berlina i 
Poznania, na przecięciu 
Międzynarodowych korytarzy 
transportowych Nr.5. i Nr.8. przebiegu 
przez Gorzów strategicznych 
przepływów Gazu ziemnego czyli 
Baltic Pipe i  LNG, rurociągu 
naftowego PERN linii wysokiego 
napięcia 110/230/400kV,                          
wysoko wydajnych sieci 
światłowodowych i 
teleinformatycznych.   
 
Uzasadnienie: 
Wśród wniosków z diagnozy należy 
hasłowo wspomnieć o strategicznych 
elementach infrastrukturalnych 
powiązanych z lokalizacją bardzo 
ważnych z punktu widzenia planowania 
strategicznego. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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50. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
W ruchu drogowym obecnie droga S3 
potencjalnie droga S22 o budowę 
której Gorzów Wlkp. powinien usilnie 
zabiegać.           
Uzasadnienie: 
Bardzo ważny przebieg drogi 
ekspresowej S3 Świnoujście południe 
Europy, i potencjalny przebieg drogi 
ekspresowej S22 gdzie trasa S3 
przebiega w Gorzowie najbliżej granicy 
z Niemcami. Planowany przebieg 
Kostrzyn Gorzów Drezdenko Piła. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

51. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
W ruchu kolejowym obecnie mamy 
linię kolejową 203, potencjalnie 
musimy zabiegać o pięć nowych 
przebiegów tras  kolei dużych 
prędkości KDP:                            
 1. Do Szczecina                                          
2. Do Poznania                                         
3. Do Wrocławia                                         
4. Do Bydgoszczy                                      
5. Do Berlina                                          
jako połączenie trans graniczne 
międzynarodowe najbliżej Berlina, 
mamy bardzo silne argumenty 
lokalizacyjne na forsowanie takich 
oczekiwań. 
 
Uzasadnienie: 
Ujęcie we wnioskach z diagnozy 
zapisów dotyczących linii kolejowych, 
obecnie istniejących i potencjalnie 
możliwych do realizacji, oraz bardzo 
potrzebnych do usprawnienia ruchu 
kolejowego w północno zachodniej 
Polsce i w ruchu trans granicznym.                   
Ze względów lokalizacyjnych możliwe 
jest zabieganie o lokalizację w 
Gorzowie Wielkopolskim Zachodniego 
Węzła Przesiadkowego dużego dworca 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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w ruchu drogowym, kolejowym, 
żeglugowym i lotniczym. Gorzów Wlkp. 
ma ogromną przewagę nad innymi 
lokalizacjami do obsługi takiego ruchu, 
nasza argumentacja jest dobrze znana 
w PKP, oraz GDDKiA. I powinniśmy 
mocno zabiegać o środki zewnętrzne 
na realizację takich założeń 
transportowych .   

52. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
W obszarze żeglugi śródlądowej 
lokalizacja na MDW E-70 Gorzowa 
Wielkopolskiego jako największego 
miasta, pozwala na działania 
zmierzające do wykorzystania 
lokalizacji na budowę Hubu 
Multimodalnego łączącego wszystkie 
środki transportu, ze środków 
krajowych. 
 
Uzasadnienie: 
Wnioski z diagnozy które nie 
przedstawiają wyraźnych przewag, nie 
spełniają swojej podstawowej funkcji i 
nie wnoszą wartości dodanej do strefy 
gospodarczej która dzięki przewagom 
lokalizacyjnym ma większe szanse 
rozwoju i budowy trwałej przewagi 
miasta oraz mieszkańców.   

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

53. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii do Wniosków z 
diagnozy. Strefa gospodarcza. 
W obszarze ruchu lotniczego 
lokalizacja Gorzowa Wlkp. ma spory 
potencjał do obsługi jednostek 
wojskowych Skwierzyna Międzyrzecz i 
Wędrzyn, oraz ruch osobowy i 
kurierski i cargo. 
 
Uzasadnienie: 
Komponent lotniczy jest bardzo ważny 
z punktu widzenia szybkiej mobilności 
mieszkańców i ładunków w 
nadchodzących latach może to być 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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najszybciej rozwijający się środek 
transportu osobistego i osobowego. 

54. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Uwaga do strategii, Wizja Gorzowa 
str.31 
• Miastem o rozwiniętej infrastrukturze 
oraz usługach komunikacji kołowej, 
kolejowej, żeglugowej i lotniczej, 
dobrze skomunikowanym z resztą 
kraju, a także w układzie 
transgranicznym. 
 
Uzasadnienie: 
Komponenty żeglugowy i lotniczy są 
obszarami o bardzo dużym potencjale 
rozwojowym  w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Odpowiedź: 
Treść wizji powstała w trakcie spotkań warsztatowych z 
mieszkańcami miasta oraz jako wynik badań 
ankietowych z mieszkańcami miasta. Wizja wskazuje 
syntezę najważniejszych oczekiwań, natomiast nie 
wyklucza innych ścieżek i kierunków rozwoju. Mając na 
względzie istotę/ wagę wskazanych w wizji obszarów 
zmian/ rozwoju – ujęcie w jej treści zapisu odnoszącego 
się do komunikacji żeglugowej i lotniczej nie jest 
zasadne. Nie można wykluczyć, iż komunikacja 
żeglugowa i lotnicza rozwinie się w Gorzowie, niemniej 
jednak kluczowa dla miasta i jego rozwoju będzie 
komunikacja drogowa i przede wszystkim kolejowa.  

Brak.  

55. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk 3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. Str.46.  
1.Poprawa dostępności komunikacyjnej 
Miasta (drogowej, kolejowej ,wodnej  i 
lotniczej) na poziomie regionalnym, 
krajowym oraz transgranicznym. 
 
Uzasadnienie: 
I lotniczej – jako bardzo ważny 
komponent o dużym potencjale 
rozwojowym. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

56. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk 4.1. Rozwinięty i innowacyjny przemysł 
przyszłości. Str.52. 
1. Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych pod kątem 
przyciągnięcia nowych/ rozwinięcia 
inwestycji przedsiębiorstw, w tym 
budowa multimodalnego centrum 
logistycznego (transport lotniczy 
drogowy, kolejowy i rzeczny) wraz z 
terminalem – portem na rzece Warcie, 
w oparciu o potencjał położenia na 
szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej 
E-70. Oraz bliskości E-30 , portów 
Szczecin Świnoujście, Gdynia Gdańsk i 
Elbląg. 
 
Uzasadnienie: 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Lotniczy- jako bardzo ważny 
komponent o dużym potencjale 
rozwojowym. 
Wskazanie bliskości portów morskich 
dla których Gorzów Wlkp. może być 
bardzo ważną lokalizacją                          
z funkcją portu pomocniczego. 

57. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk Tabela 8.Element wizji. Str. 61. 
Miastem o rozwiniętej infrastrukturze 
oraz usługach komunikacji kołowej, 
kolejowej, żeglugowej i lotniczej,  
dobrze skomunikowanym z resztą 
kraju, a także w układzie 
transgranicznym. 
 
Uzasadnienie: 
Żeglugowej i lotniczej- bardzo ważne 
komponenty o dużym potencjale 
rozwojowym. 

Odpowiedź: 
Treść wizji powstała w trakcie spotkań warsztatowych z 
mieszkańcami miasta oraz jako wynik badań 
ankietowych z mieszkańcami miasta. Wizja wskazuje 
syntezę najważniejszych oczekiwań, natomiast nie 
wyklucza innych ścieżek i kierunków rozwoju. Mając na 
względzie istotę/ wagę wskazanych w wizji obszarów 
zmian/ rozwoju – ujęcie w jej treści zapisu odnoszącego 
się do komunikacji żeglugowej i lotniczej nie jest 
zasadne. Nie można wykluczyć, iż komunikacja 
żeglugowa i lotnicza rozwinie się w Gorzowie, niemniej 
jednak kluczowa dla miasta i jego rozwoju będzie 
komunikacja drogowa i przede wszystkim kolejowa.  

Brak.  

58. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk 3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. Str.70. 
• Poprawa dostępności komunikacyjnej 
Miasta (drogowej, kolejowej, wodnej i 
lotniczej ) na poziomie regionalnym, 
krajowym oraz transgranicznym. 
 
Uzasadnienie: 
Lotniczej - jako bardzo ważny 
komponent o dużym potencjale 
rozwojowym. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

59. Osoba fizyczna - Tomasz Sobierajczyk 4.1. Rozwinięta i innowacyjna 
gospodarka. Str.73. 
Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
pod kątem przyciągnięcia nowych/ 
rozwinięcia inwestycji przedsiębiorstw, 
w tym budowa multimodalnego 
centrum logistycznego (transport 
drogowy, kolejowy, rzeczny i lotniczy) 
wraz z terminalem – portem na rzece 
Warcie, w oparciu o potencjał 
położenia na szlaku Międzynarodowej 
Drogi Wodnej E-70. Oraz bliskości E-30 
, portów Szczecin Świnoujście, Gdynia 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Gdańsk i Elbląg. 
 
Uzasadnienie: 
Lotniczy - jako bardzo ważny 
komponent o dużym potencjale 
rozwojowym. 
Wskazanie bliskości portów morskich 
dla których Gorzów Wlkp. może być 
bardzo ważną lokalizacją                          
z funkcją portu pomocniczego. 

60. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta 
1. Dialog z mieszkańcami na rzecz 
dalszego przekształcania centrum, 
pozwalającego na przywrócenie 
właściwej funkcji tej części miasta 
(rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
1. Dialog z mieszkańcami na rzecz 
dalszego przekształcania centrum oraz 
Zawarcia pozwalającego na 
przywrócenie właściwej funkcji tej 
części miasta. 
Uzasadnienie: 
Zawarcie, jako rejon miasta przyległy 
do Warty stanowi swoistą część 
właściwego centrum miasta. Obszar 
ten wymaga również przekształceń 
(strefa poprzemysłowa) mogących 
nadać funkcje o charakterze 
mieszkalnym, kulturalnym, 
rekreacyjnym. Zawarcie jako zielona 
dzielnica usługowo-mieszkaniowa z 
terenami rekreacyjnymi. Dla 
przeciwwagi niech Zawarcie przyciąga 
zielenią. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak - w diagnozie i podsumowaniu 
diagnostycznym opisane zostaną problemy i 
potencjały „Zawarcia”. 
 
 

61. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta. 
3. Wspieranie rozwoju inicjatyw 
oddolnych (rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
3. Wspieranie rozwoju inicjatyw 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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oddolnych oraz już funkcjonujących, 
np. Młodzieżowa Rada Miasta, Rada 
Seniorów, Zielony Zespół. 
 
Uzasadnienie: 
Należy także zapewniać wsparcie dla 
już istniejących form aktywności 
oddolnej, zinstytucjonalizowanej. 

62. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta 
4. Wspieranie rozwoju i integracji 
organizacji pozarządowych – jako 
ważnego partnera polityki rozwoju 
miasta, w tym utworzenie w mieście 
inkubatora sektora pozarządowego 
(rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
4. Wspieranie rozwoju i integracji 
organizacji pozarządowych – jako 
ważnego partnera polityki rozwoju 
miasta, w tym utworzenie w mieście 
inkubatora sektora pozarządowego 
(oferującego miejsca na prowadzenie 
działalności i wsparcie w jej 
prowadzeniu). 
Uzasadnienie: 
Określenie podstawowego profilu 
działalności inkubatora. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

63. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta 
6. Rozwijanie rozwiązań cyfrowych w 
administracji publicznej, opiece 
zdrowotnej, kulturze, rekreacji, 
edukacji (rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
6. Rozwijanie rozwiązań cyfrowych w 
administracji publicznej, opiece 
zdrowotnej, kulturze, rekreacji, 
edukacji oraz realizacja miejskich 
programów edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży (podstawy programowania), 
seniorów (obsługa komputera i sieci 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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internetowej) zapobiegających 
wykluczeniu cyfrowemu. 
Uzasadnienie: 
Zasadne jest rozwijanie kompetencji 
cyfrowych we wskazanych grupach 
docelowych umożliwiających 
zdobywanie i pogłębianie umiejętności 
niezbędnych w cyfrowym świecie. 

64. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta  

Część dokumentu: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna 
1. Wdrażanie polityki senioralnej 
miasta (rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
1. Wdrażanie polityki senioralnej 
miasta ukierunkowanej na zwiększenie 
liczby miejsc w domach pomocy 
społecznej, domach dziennego pobytu, 
tworzenie mieszkań wytchnieniowych, 
większy dostęp do usług pielęgniarskich 
i opiekuńczych. 
Uzasadnienie: 
Sformułowanie polityka senioralna ma 
szerokie znaczenie, warto wskazać na 
przykładowe rozwiązania będące 
odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie we wskazanych 
obszarach. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
 

Tak – rozszerzony zostanie opis priorytetu 1.2 
o kwestie związane ze wdrażaniem polityki 
senioralnej miasta m.in. ukierunkowanej na 
zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy 
społecznej, domach dziennego pobytu, 
tworzenie mieszkań wytchnieniowych, 
większy dostęp do usług pielęgniarskich i 
opiekuńczych. 
 

65. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna 
2.Wsparcie i integracja społeczna osób 
z niepełnosprawnościami oraz ich 
rodzin, w tym utworzenie Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego (rozdział 5, 
strona 37). 
Treść uwagi:  
2.Wsparcie i integracja społeczna osób 
z niepełnosprawnościami oraz ich 
rodzin, w tym utworzenie Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego oraz 
powołanie Rady Osób 
Niepełnosprawnych. 
Uzasadnienie: 

Wyjaśnienie: 
W Gorzowie Wielkopolskim od 23 sierpnia 2018 r. 
funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych powołana Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 
332/I/2018 zgodnie z art. 44 c ust. 2,3,6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych oraz par.9 ust 
2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji 
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych 
społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych. 
Do zadań Powiatowej Rady będącej organem 
opiniodawczym doradczym Prezydenta Miasta należy: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających 
do: a)integracji zawodowej  

Brak. 
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Zasadnym wydaje się powołanie 
zespołu o charakterze opiniodawczo-
doradczym skupiającym środowisko 
osób niepełnosprawnych w mieście, 
również w kontekście wzrostu liczby 
osób z niepełnosprawnościami. 

i społecznej osób niepełnosprawnych, 
b)realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

2) opiniowanie projektów powiatowych 
programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

3) ocena realizacji programów; 
4) opiniowanie projektów uchwał i programów 

przyjmowanych przez radę powiatu pod 
kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada zgodnie z zapisami ustawy 
powołana została na 4 letnią kadencję. 
 
Powiatowa Rada składa się z 5 osób wyłonionych 
spośród przedstawicieli działających na terenie naszego 
miasta organizacji pozarządowych (4 osoby) oraz 
przedstawiciela Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego (1 osoba –Wydział Spraw Społecznych). 

66. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna 
3.Rozwój infrastruktury i usług na rzecz 
osób starszych, w tym utworzenie 
Ośrodka Aktywności Senioralnej z 
funkcją integracji pokoleniowej na 
osiedlach (rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
3.Rozwój infrastruktury i usług na rzecz 
osób starszych, w tym utworzenie 
Ośrodka Aktywności Senioralnej (z 
siecią placówek na osiedlach) z funkcją 
informacyjno-pomocową oraz 
integracji pokoleniowej na osiedlach. 
Uzasadnienie: 
Wskazanie na istnienie 
punktów/placówek o charakterze 
rozproszonym o określonym profilu 
działania (co da możliwość np. 
pozyskiwani informacji w sprawach 
urzędowych, pomoc w ich realizacji, tj. 
wypełnianie dokumentów, porady 
prawne, pomoc psychologiczną, 
rehabilitacyjną). 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
Propozycja treści działania: 
3.Rozwój infrastruktury i usług na rzecz osób 
starszych, w tym utworzenie Ośrodka 
Aktywności Senioralnej, z siecią placówek na 
osiedlach, z funkcją informacyjno-pomocową 
oraz integracją pokoleniową.  
 

67. Klub Radnych Koalicja Obywatelska Część dokumentu: Uwagę przyjmuje się za zasadną.  Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Biuro Rady Miasta 
 

1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
4.Integracja społeczna migrantów, w 
tym wdrażanie rozwiązań 
wspierających integrację, np. 
wdrożenie idei „oprowadzanie po 
domu” (rozdział 5, strona 37). 
Treść uwagi:  
4.Integracja społeczna migrantów, w 
tym wdrażanie rozwiązań 
wspierających integrację, np. 
wdrożenie idei „oprowadzanie po 
domu” oraz realizacja programów 
edukacyjnych w placówkach 
oświatowych. 
Uzasadnienie: 
Zapoznawanie dzieci i młodzieży z 
problematyką migracji, 
wielokulturowości stanowi podstawę 
do faktycznej integracji migrantów. 

 
 

Propozycja treści działania: 
4.Integracja społeczna migrantów, w tym 
wdrażanie rozwiązań wspierających integrację, 
np. wdrożenie idei „oprowadzanie po domu” 
oraz realizacja programów edukacyjnych w 
placówkach oświatowych. 
 

68. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna 
9.Prowadzenie działań służących 
podnoszeniu świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa oraz promocji zdrowego 
stylu życia. 
Wydział Spraw Społecznych, Wydział 
Sportu, Wydział Edukacji, Wydział 
Informacji i Promocji, we współpracy ze 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Gorzowie Wlkp., organizacjami 
pozarządowymi (rozdział 5, strona 38). 
Treść uwagi:  
Wydział Spraw Społecznych, Wydział 
Sportu, Wydział Edukacji, Wydział 
Informacji i Promocji, we współpracy ze 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Gorzowie Wlkp., organizacjami 
pozarządowymi oraz Zamiejscowym 
Wydziałem Kultury Fizycznej w 
Gorzowie Wlkp. 
Uzasadnienie: 
Konieczne jest włączenie jako partnera 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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gorzowskiej uczelni kształcącej w 
obszarach odpowiadających 
proponowanym działaniom. 

69. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
10.Prowadzenie działań profilaktyki 
zdrowotnej wspierającej dzietność 
(rozdział 5, strona 38). 
Treść uwagi:  
10.Prowadzenie działań profilaktyki 
zdrowotnej wspierającej dzietność, np. 
miejski program in vitro. 
Uzasadnienie: 
Wskazanie konkretnego rozwiązania, 
które zacznie funkcjonować w mieście 
od bieżącego roku. 

Strategia jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności. Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w 
odniesieniu do przyjętego sposobu narracji dla całości 
zapisów w Strategii. 
Należy dodać, że miejski program in vitro zawiera się w 
działaniu 10, w priorytecie 1.2. 
 
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła do 
realizacji program polityki zdrowotnej „Leczenie 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in 
vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na lata 
2021- 2024” Zasady i harmonogram realizacji są 
określone w ww. Programie. 
 
Ponadto kwestie zdrowia i programy polityki zdrowotnej 
zawierają się w Polityce Społecznej Gorzowa 
Wielkopolskiego 2023+ w rozdziale „odzyskać i utrzymać 
zdrowie” 
Obecnie trwają prace nad aktualizacją powyższego 
dokumentu. Po aktualizacji dokumentu realizacja 
Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla 
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-
2024” zostanie uzupełniona w ww. dokumencie. 

Brak. 

70. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego 
1.Rozwijanie propozycji spędzania 
czasu wolnego, opartych na 
zróżnicowanej ofercie kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz atutach 
otoczenia miasta – we współpracy z 
mieszkańcami miasta i podmiotami 
działającymi w ww. obszarach, w tym w 
ujęciu transgranicznym (rozdział 5, 
strona 38). 
Treść uwagi:  
1.Rozwijanie propozycji spędzania 
czasu wolnego, opartych na 
zróżnicowanej ofercie kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz atutach 
otoczenia miasta – we współpracy z 

Uwagę przyjmuje się za częściowo zasadną.  
 
 

Tak – rozszerzona zostanie nazwa działania nr 
1 w priorytecie 1.3. w następujący sposób: 
 
 
Rozwijanie propozycji spędzania czasu 
wolnego, w szczególności dzieci, młodzieży i 
seniorów, opartych na zróżnicowanej ofercie 
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz 
atutach otoczenia miasta – we współpracy z 
mieszkańcami miasta i podmiotami 
działającymi w ww. obszarach, w tym w ujęciu 
transgranicznym. 
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mieszkańcami miasta i podmiotami 
działającymi w ww. obszarach, w tym w 
ujęciu transgranicznym, np.  
sieć osiedlowych świetlic dla dzieci i 
młodzieży. 
Uzasadnienie: 
Stworzenie sieci świetlic stanowić 
będzie przyczynek do budowania 
zróżnicowanej oferty dla dzieci i 
młodzieży. 

71. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 
 

Część dokumentu: 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego 
1.Rozwijanie propozycji spędzania 
czasu wolnego, opartych na 
zróżnicowanej ofercie kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz atutach 
otoczenia miasta – we współpracy z 
mieszkańcami miasta i podmiotami 
działającymi w ww. obszarach, w tym w 
ujęciu transgranicznym 
Wydział Kultury, Wydział Sportu we 
współpracy z Biurem Konsultacji 
Społecznych i Rewitalizacji, miejskimi 
instytucjami kultury, Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji, klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami sportowymi i 
kulturalnymi (rozdział 5, strona 38). 
Treść uwagi:  
Wydział Kultury, Wydział Sportu we 
współpracy z Biurem Konsultacji 
Społecznych i Rewitalizacji, miejskimi 
instytucjami kultury, Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji, klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami sportowymi i 
kulturalnymi oraz Zamiejscowym 
Wydziałem Kultury Fizycznej w 
Gorzowie Wlkp. 
Uzasadnienie: 
Konieczne jest włączenie jako partnera 
gorzowskiej uczelni kształcącej w 
obszarach odpowiadających 
proponowanym działaniom . 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 

72. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 

Część dokumentu: 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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 3.Przywracenie znaczenia i 
atrakcyjności centrum miasta poprzez 
nasycenie ofertą kulturalną  
Wydział Kultury, Wydział Promocji i 
Informacji  
4.Podnoszenie kompetencji 
mieszkańców do uczestnictwa w 
kulturze poprzez wspieranie i 
rozwijanie różnych form edukacji 
kulturowej 
Wydział Kultury we współpracy z 
miejskimi instytucjami kultury  
(rozdział 5, strona 38). 
Treść uwagi:  
Wydział Kultury, Wydział Promocji i 
Informacji oraz organizacje 
pozarządowe. 
 
Wydział Kultury we współpracy z 
miejskimi instytucjami kultury oraz 
organizacje pozarządowe. 
Uzasadnienie: 
Nieodzownym jest włączanie w 
działanie organizacji pozarządowych 
działających w sferze kultury. 

73. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego 
6.Rozwój infrastruktury kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz 
dostosowanie do standardów i potrzeb 
mieszkańców (rozdział 5, strona 39). 
Treść uwagi: 
6.Rozwój infrastruktury kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej oraz 
dostosowanie do standardów i potrzeb 
mieszkańców, tj. , Kanał Ulgi jako 
akwen rekreacyjno – regatowy, campus 
internatem dla młodzieży uczącej się w 
SMS, boisko w standardzie Orlika w 
każdej szkole, obiekty sportowe za 
„złotówkę” na potrzeby szkolenia dzieci 
i młodzieży, etapowa rozbudowa 
stadionu piłkarskiego. 
Uzasadnienie: 

Odpowiedź: 
Proponowane zapisy wskazują na ciekawe i interesujące 
rozwiązania i pomysły odnoszące się do rozwoju oferty 
czasu wolnego. Miasto, co do zasady, zainteresowane 
jest współpracą i kreowaniem wspólnie z mieszkańcami, 
liderami i innymi grupami społecznymi, rozwiązań na 
rzecz rozwoju oferty czasu wolnego.  
Warto zwrócić uwagę na to, że Strategia jest 
dokumentem o pewnym stopniu ogólności. 
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w odniesieniu 
do przyjętego sposobu narracji dla całości zapisów w 
Strategii.  
 
Wyjaśnienie: 
Brak ujęcia zaproponowanych zapisów w treści działania 
ujętego w Strategii nie oznacza, że nie będą one 
realizowane.  
 
 

Brak. 
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Zasadne jest wskazanie konkretnych 
działań ukierunkowujących realizację 
strategii. 

74. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
2.1. Rozwinięta przestrzeń 
mieszkaniowa 
6.Budowa i modernizacja obiektów 
infrastruktury społecznej, 
poprawiających dostęp do usług 
publicznych w mieście, w tym żłobków, 
przedszkoli (rozdział 5, strona 41). 
Treść uwagi: 
6.Budowa, rozbudowa i modernizacja 
obiektów infrastruktury społecznej, 
poprawiających dostęp do usług 
publicznych w mieście, w tym żłobków, 
przedszkoli, szkół. 
Uzasadnienie: 
Należy uwzględnić docelowe 
rozwiązania dotyczące także szkół, np. 
potrzeba rozbudowy Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 14 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi – zmieniona 
zostanie nazwa działania nr 6 w priorytecie 
2.1. w następujący sposób: 
 
6.Budowa, rozbudowa i modernizacja 
obiektów infrastruktury społecznej, 
poprawiających dostęp do usług publicznych w 
mieście, w tym żłobków, przedszkoli, szkół. 
 

75. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne 
i strefy aktywności 
3.Wzmocnienie rekreacyjnej i 
kulturowej funkcji rzeki Warty i 
Kłodawki (rozdział 5, strona 41). 
Treść uwagi: 
3.Wzmocnienie rekreacyjnej i 
kulturowej funkcji rzeki Warty i 
Kłodawki (udostępnienie dla turystyki 
kajakowej). 
Uzasadnienie: 
Rozwiązanie pozwoli na realizację 
kolejnych form rekreacji, ożywi 
zainteresowanie i sposób 
wykorzystania Kłodawki zwłaszcza w 
obrębie miasta. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
Propozycja treści: 
3.Wzmocnienie rekreacyjnej i kulturowej 
funkcji rzeki Warty i Kłodawki, np. poprzez 
udostępnienie dla turystyki kajakowej. 
 
 

76. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne 
i strefy aktywności 
5.Uprzywilejowanie ruchu pieszego i 
rowerowego w obrębie Śródmieścia 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
Propozycja treści: 
5.Uprzywilejowanie ruchu pieszego i 
rowerowego w obrębie Śródmieścia, w tym 
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(rozdział 5, strona 41). 
Treść uwagi: 
5.Uprzywilejowanie ruchu pieszego i 
rowerowego w obrębie Śródmieścia 
(zapewnienie miejsc parkowania dla 
rowerów). 
Uzasadnienie: 
Miejsca parkowania dla rowerów są 
czynnikiem wpływającym na decyzje o 
korzystaniu z roweru jako środka 
poruszania się po mieście. 

zapewnienie miejsc parkowania dla rowerów. 
 

77. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne 
i strefy aktywności 
6.Prowadzenie działań na rzecz zmiany 
nawyków komunikacyjnych 
mieszkańców, w tym rozwój 
infrastruktury ruchu pieszego, 
promowanie stylu życia bez 
samochodu (rozdział 5, strona 41-42). 
Treść uwagi: 
6.Prowadzenie działań na rzecz zmiany 
nawyków komunikacyjnych 
mieszkańców, w tym rozwój 
infrastruktury ruchu pieszego, 
promowanie stylu życia bez 
samochodu oraz wprowadzenie roweru 
miejskiego w obrębie centrum miasta. 
 
Uzasadnienie: 
Rower miejski jako narzędzie do 
zachęcenia mieszkańców do 
wykorzystania kolejnej alternatywnej 
formy poruszania się po mieście (poza 
sezonem zimowym). Rower miejski 
funkcjonujący w centrum z możliwością 
korzystania do Zawarcia i Zakanala, os. 
Słonecznego, os. Piaski, os. Janice 
(tereny płaskie). 

Wyjaśnienie:  
Miasto nie planuje finansowania roweru miejskiego. W 
dalszym ciągu będzie natomiast rozwijana infrastruktura 
rowerowa (ścieżki rowerowe i infrastruktura 
towarzysząca, jak stojaki czy wiaty rowerowe). 
 

Brak. 

78. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne 
2.Modernizacja wewnętrznego układu 
komunikacyjnego, zgodnie z 

Odpowiedź: 
Miasto prowadzić będzie bieżące remonty dróg. W 
treści działania podkreślono strategiczne rozwiązania. 
Bieżące remonty są ważną częścią bieżących działań, nie 
wpisują się jednak w listę przedsięwzięć strategicznych. 

Brak.  
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priorytetami wskazanymi w Studium 
komunikacyjnym Gorzowa 
Wielkopolskiego, w szczególności 
zmierzające do usprawnienia ruchu 
samochodów w relacjach omijających 
centrum miasta, w tym budowa Mostu 
Zachodniego na Warcie w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz dróg dojazdowych, 
budowa Północnej Obwodnicy Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego (rozdział 5, 
strona 46). 
Treść uwagi: 
2.Modernizacja wewnętrznego układu 
komunikacyjnego, zgodnie z 
priorytetami wskazanymi w Studium 
komunikacyjnym Gorzowa 
Wielkopolskiego, w szczególności 
zmierzające do usprawnienia ruchu 
samochodów w relacjach omijających 
centrum miasta, w tym budowa Mostu 
Zachodniego na Warcie w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz dróg dojazdowych, 
budowa Północnej Obwodnicy Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego; program 
remontu dróg miejskich i  dróg 
gruntowych. 
Uzasadnienie: 
Zły stan dróg w wielu rejonach miasta, 
duży udział procentowy dróg 
gruntowych wymaga przyjęcia 
rozwiązania w postaci programu 
określającego konkretne rozwiązania 
problemu. 

Ich realizacja wynika z ogólnych zapisów dot. 
modernizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego.  

79. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne 
4.Poprawa rozwiązań z zakresu 
komunikacji publicznej, z 
uwzględnieniem potrzeb obszaru 
funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego (rozdział 5, strona 46). 
Treść uwagi: 
4.Poprawa rozwiązań z zakresu 
komunikacji publicznej, z 

Odpowiedź: 
Podjęcie decyzji o bezpłatnej komunikacji wymaga 
szczegółowej analizy ekonomicznej. 
Propozycja zostanie przeanalizowana podczas prac nad 
dokumentem branżowym pn. Plan Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Brak.  



35 
 

Lp. Imię i nazwisko Treść uwagi Odniesienie się Konieczność dokonania zmian w treści 
Diagnozy/Strategii  

uwzględnieniem potrzeb obszaru 
funkcjonalnego Gorzowa 
Wielkopolskiego, w tym bezpłatna 
komunikacja miejska dla dzieci i 
młodzieży uczącej się 
Uzasadnienie: 
Uwzględnienie wskazanej grupy 
docelowej, przy dużej liczbie uczniów 
szkół ponadpodstawowych spoza 
miasta, stanowić będzie bodziec do 
jeszcze większego korzystania z 
komunikacji miejskiej. 

80. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
1.Wzmocnienie postaw 
przedsiębiorczych młodych 
mieszkańców Gorzowa (rozdział 5, 
strona 53). 
Treść uwagi: 
1.Wzmocnienie postaw 
przedsiębiorczych młodych 
mieszkańców Gorzowa (realizacja 
miejskich programów edukacyjnych w 
zakresie przedsiębiorczości, 
wzmacnianie doradztwa zawodowego 
w szkołach i na poziomie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej) 
Uzasadnienie: 
Działania powinny mieć charakter 
systemowy, obejmujący wszystkie 
etapy edukacji opierające się na 
realizacji wystandaryzowanych 
programów edukacyjnych. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
 
Proponowana treść działania: 
1.Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych 
młodych mieszkańców Gorzowa, w tym 
poprzez realizację miejskich programów 
edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, 
wzmacnianie doradztwa zawodowego w 
szkołach i na poziomie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
 

81. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
1.Wzmocnienie postaw 
przedsiębiorczych młodych 
mieszkańców Gorzowa 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, 
Wydział Edukacji we współpracy z 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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gorzowskimi szkołami, uczelniami 
wyższymi, Gorzowskiem Ośrodkiem 
Technologicznym (rozdział 5, strona 
53). 
Treść uwagi: 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, 
Wydział Edukacji we współpracy z 
gorzowskimi szkołami, uczelniami 
wyższymi, Gorzowskiem Ośrodkiem 
Technologicznym, instytucjami 
otoczenia biznesu i organizacjami 
przedsiębiorców 
Uzasadnienie: 
Dla wszechstronnej realizacji zadania 
niezbędne jest włączanie 
przedsiębiorców skupionych w IOB i ich 
organizacjach. 

82. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
2.Rozwijanie zainteresowań uczniów i 
odkrywanie talentów, poprzez 
wzbogacanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 
międzyszkolnych z wykorzystaniem 
potencjału instytucji zewnętrznych 
(rozdział 5, strona 53). 
Treść uwagi: 
2.Rozwijanie zainteresowań uczniów i 
odkrywanie talentów, poprzez 
wzbogacanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 
międzyszkolnych z wykorzystaniem 
potencjału instytucji zewnętrznych, np. 
programy nauki gry w szachy 
Uzasadnienie: 
Zajęcia nauki gry w szachy pozwolą 
rozwijać kreatywność dzieci i 
młodzieży. Należy wykorzystać dorobek 
gorzowskiego środowiska szachistów 
także w sferze edukacji. 

Odpowiedź: 
W przypadku przedmiotowego działania nie jest 
zasadne wskazywanie tylko jednego szczegółowego 
rozwiązania, w momencie gdy może być ich więcej (o 
równoważnej wartości/ skali).  

Brak.  

83. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 

Część dokumentu: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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 potrzeb rynku pracy system 
kształcenia 
4.Rozwój infrastruktury i wyposażenia 
placówek wychowania żłobkowego, 
przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
pod kątem poprawy jakości kształcenia, 
rozwój kreatywnych i innowacyjnych 
metod nauczania, w tym w oparciu o 
powstające CEZiB (rozdział 5, strona 
53). 
Treść uwagi: 
4.Rozwój infrastruktury i wyposażenia 
placówek wychowania żłobkowego, 
przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
pod kątem poprawy jakości kształcenia, 
rozwój kreatywnych i innowacyjnych 
metod nauczania (cyfryzacja nauczania, 
tworzenie laboratoriów szkolnych), w 
tym w oparciu o powstające CEZiB 
Uzasadnienie: 
Konieczne jest wskazanie kierunku 
rozwoju bazy dydaktycznej szkół, 
zwłaszcza w zakresie cyfryzacji procesu 
nauczania oraz unowocześniania bazy – 
laboratoria szkolne – do nauczania 
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 

 Proponowana treść działania: 
4.Rozwój infrastruktury i wyposażenia 
placówek wychowania żłobkowego, 
przedszkolnego oraz szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych pod kątem poprawy 
jakości kształcenia, rozwój kreatywnych i 
innowacyjnych metod nauczania, m. in. 
wykorzystujących technologie informatyczne, 
laboratoria szkolne, w tym w oparciu o 
powstające CEZiB 
 
  
 

84. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
„ Obecnie potencjał lokalizacyjny 
Gorzowa Wielkopolskiego w układzie 
regionalnym i międzynarodowym nie 
jest w pełni wykorzystany. Przede 
wszystkim należy zauważyć,́ iż ̇jest 
jedynym miastem wojewódzkim bez 
dostępu do zelektryfikowanej sieci linii 
kolejowych, co utrudnia sprawną 
organizację połączeń́ 
międzywojewódzkich. Pomimo 
niewielkiej odległości od Szczecina, tj. 
100 km, Gorzów nie posiada 
bezpośredniego połączenia kolejowego 
ze stolicą województwa 
Zachodniopomorskiego 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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(rozdział 2, strona 7). 
Treść uwagi: 
„Obecnie potencjał lokalizacyjny 
Gorzowa Wielkopolskiego w układzie 
regionalnym i międzynarodowym nie 
jest w pełni wykorzystany. Przede 
wszystkim należy zauważyć,́ iż ̇jest 
jedynym miastem wojewódzkim bez 
dostępu do zelektryfikowanej sieci linii 
kolejowych, co utrudnia sprawną 
organizację połączeń́ 
międzywojewódzkich. Pomimo 
niewielkiej odległości od Szczecina, tj. 
100 km, Gorzów nie posiada 
bezpośredniego połączenia kolejowego 
ze stolicą województwa 
Zachodniopomorskiego czy w obszarze 
międzynarodowym ze stolicą Niemiec -  
Berlinem (ok 150 km). 
(rozdział 2, strona 7). 
Uzasadnienie: 
Mamy zapis o dążeniach do 
elektryfikacji. Akcentujemy potrzebę 
utworzenia bezpośrednich połączeń 
kolejowych ze Szczecinem (czy to przez 
Myślibórz, czy przez Kostrzyn). Brakuje 
zapisu o połączeniach z Berlinem, jako 
najbliższą dużą metropolią, której 
potencjał gospodarczy, komunikacyjny i 
kulturalny może stymulować miasto do 
rozwoju. Czyli liczne (takt przynajmniej 
2 godzinny) połączenia bezpośrednie, 
poprzez przedłużenie trasy RB26 (NEB) 
do Gorzowa (obecnie pociągi NEB 
kończą bieg w Kostrzynie). 

85. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Część dokumentu: 
„Transport zbiorowy powinien być 
oparty o system transportu 
tramwajowego, w którym linie 
tramwajowe będą ̨prowadzone 
promieniście od centrum miasta. Dla 
centrum Gorzowa Wielkopolskiego 
wskazano rozwiązanie układu 
komunikacyjnego, usprawniające 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak - zmiana zapisu na: „Transport zbiorowy 
powinien być oparty o system transportu 
niskoemisyjnego: autobusowego i 
tramwajowego. Dla centrum Gorzowa 
Wielkopolskiego wskazano rozwiązanie 
układu komunikacyjnego zgodnie z 
opracowanym studium komunikacyjnym i 
studium uwarunkowań́ i kierunków 
zagospodarowania”. 
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połączenia pomiędzy brzegami rzeki 
Warty, także poprzez linie tramwajową 
zgodnie z opracowanym studium 
komunikacyjnym i studium 
uwarunkowań́ i kierunków 
zagospodarowania” (rozdział 2, strona 
7). 
Treść uwagi: 
-- 
Uzasadnienie: 
120 tys. miasta nie stać na gęsto 
rozbudowaną sieć tramwajową. Koszty 
inwestycji to jedno, koszty utrzymania 
infrastruktury (stałe i zmienne) to 
drugie. Oba problematyczne jak na 
gorzowskie realia. Gęstość zabudowy 
(poza dużymi osiedlami) nie zapewni 
odpowiednich potoków pasażerskich, 
które przemawiałyby za opłacalnością 
podsystemu tramwajowego na duża 
skalę. Należy postawić na autobusy 
elektryczne, które w przypadku 
Gorzowa są lepszym rozwiązaniem 
(wymiana całości taboru 
autobusowego). Nowe połączenia 
tramwajowe łączyłyby strefę 
ekonomiczną via Os. Europejskie > 
dworzec > centrum > z Górczynem. Co 
do MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) 
można zapisać dążenie do 
zintegrowanej sieci komunikacji 
publicznej w obrębie całego MOF. 

 

86. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Uwaga do Strategii: 
Część dokumentu: 
Priorytet 2.2, Rozdział 5, strona 40. 
Treść uwagi: 
Nie należy doprowadzać do degradacji 
już istniejących terenów zielonych. 
W przypadku planów 
zagospodarowania działek 
przeznaczonych na budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne 
uwzględnienie planowania terenów 
rekreacyjnych oraz dostępności 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
Zapis zostanie rozwinięty. Warto jednocześnie 
podkreślić, iż wymienione kwestie szczegółowo reguluje 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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komunikacji miejskiej. 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie standardów 
planowania przestrzennego 
uwzględniających miejsca rekreacji i 
dostępność komunikacji miejskiej. 

87. Klub Radnych Koalicja Obywatelska 
Biuro Rady Miasta 
 

Uwaga do Strategii: 
Część dokumentu: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne 
(rozdział 5, strona 43). 
Treść uwagi: 
Ważna jest także współpraca na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
współudział w przedsięwzięciach 
sprzyjających temu, np. Lubuskie 
Centrum Ruchu Drogowego (projekt 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego/Województwa Lubuskiego 
polegający na budowie nowoczesnej 
placówki (z ośrodkiem doskonalenia 
techniki jazdy, torami nauki dla 
pojazdów jednośladowych, 
miasteczkiem ruchu drogowego, 
symulatorami zdarzeń drogowych, 
salami dydaktycznymi i 
konferencyjnymi). 
 
Uzasadnienie: 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest 
istotne z punktu widzenia interesów 
mieszkańców miasta. Dlatego należy 
współuczestniczyć w projektach 
mających na celu jego poprawę, 
zwłaszcza na poziomie edukacji 
przyszłych i obecnych kierowców, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży w 
adekwatnych warunkach. Służyć temu 
będzie projekt WORD Gorzów 
przygotowywany do realizacji w 
najbliższych latach. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
Proponuje się rozszerzenie opisu priorytetu 
3.2 
 
  
 

88. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Diagnoza strategiczna, rozdział 4.5 
„Infrastruktura teleinformatyczna i 

Miasto nie gromadziło danych dotyczących spraw 
załatwianych elektronicznie. Niemniej w przyszłości 
będzie zbierać takie dane, stąd w kolejnej uwadze dot. 

Brak. 
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społeczeństwo informacyjne” 
Treść uwagi: 
Przedstawienie danych dotyczących 
korzystania przez mieszkańców z e-
usług. 
Uzasadnienie: 
Zamieszczenie informacji o liczbie 
spraw załatwianych elektronicznie w 
urzędzie w odniesieniu do całości 
spraw oraz wskaźnika procentowego 
liczby spraw realizowanych z 
wykorzystaniem kanałów komunikacji 
elektronicznej (np. za pośrednictwem 
e-PUAP), wykorzystania kanałów 
komunikacji w partycypacji społecznej 
w celu określenia poziomu bazowego 
do oceny efektów rozwoju 
społeczeństwa przy ewaluacji. 

wskaźnika (uwaga nr 100) propozycja zostanie 
uwzględniona. 
 

89. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Diagnoza strategiczna, rozdział 5.2 
strona 161 
Treść uwagi: 
Zamieszczenie informacji o poziomach 
zanieczyszczenia powietrza dla BaP w 
formie wykresu – w latach 2010-2019.  
Uzasadnienie: 
Diagnoza strategiczna w obszarze 
zanieczyszczenia powietrza powinna 
zostać uzupełniona o dane w obszarach 
w których występują przekroczenia. W 
szczególności powinna znaleźć się 
informacja o poziomach 
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 
PM10, gdyż jest to zanieczyszczenie 
którego przekroczenie jest znacznie 
powyżej docelowych poziomów oraz 
którego osiągnięcie powinno być 
zapewnione w 2013 roku – z tego 
względu powinien być w diagnozie 
strategicznej potraktowany bardziej 
szczegółowo.  

Diagnoza integruje informacje z różnych, rozproszonych 
źródeł. Ujęcie wszystkich szczegółowych danych w 
diagnozie uwarunkowań strategicznych jest po prostu 
niemożliwe ze względu na charakter przekrojowy 
diagnozy. Informacje, o które wnosi Pan Marcin 
dostępne są m. in. w rocznych raportach o stanie 
środowiska w województwie lubuskim.  

Brak.  

90. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Diagnoza strategiczna, rozdział 5.2 
strona 161 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Treść uwagi: 
Informacja o uchwale Sejmiku 
Województwa Lubuskiego nr 
XLVI/734/18 z dnia 18 czerwca 2018 
roku w sprawie wprowadzenia na 
obszarze miasta Gorzów Wielkopolski 
ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. 
Uzasadnienie: 
Uchwała zakazująca użytkowania 
źródeł ogrzewania niespełniających 5 
klasy emisji zanieczyszczeń (tzw. 
„uchwała antysmogowa”)  jest istotną 
informacją dotyczącą działań jakie mają 
wpływ na poprawę jakości powietrza. 

  
 

91. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Diagnoza strategiczna, Lista czynników 
rozwojowych SWOT Gorzowa 
Wielkopolskiego, „Mocne strony” 
Treść uwagi: 
Wykreślenie „10. Innowacyjne i prężnie 
rozwijające się firmy” 
Uzasadnienie: 
Teza w żaden sposób nie została 
udowodniona.  
W diagnozie nie dokonano analizy 
nakładów na B+R, inwestycje w grupie 
porównawczej. Subiektywna 
obserwacja wskazuje na deficyt 
innowacyjnych i prężnie rozwijających 
się firm, który uwidacznia się ucieczce 
specjalistów do innych miast i 
postrzeganiu miasta jako miejsca z 
którym młodzież nie wiąże przyszłości 
oraz perspektyw. 

Wyjaśnienie: 
Potencjał innowacyjny firm w Gorzowie Wielkopolskim 
wymaga rzetelnego zbadania. Nie oznacza to, że brak 
jest wiedzy nt. tego potencjału. W trakcie prac nad 
diagnozę przeprowadzono m. in. badania jakościowe z 
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, 
uczelniami. Wynika z nich, że potencjał innowacyjny 
jest. Jest to zasób, który w ujęciu planowania 
strategicznego należy rozwijać, traktować jako mocną 
stroną. Analiza SWOT ma bowiem wartość analityczną 
dla definiowania procesów rozwojowych (na czym m. in. 
oprzeć rozwój miasta w przyszłości).  

Brak.  

92. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Diagnoza strategiczna, Lista czynników 
rozwojowych SWOT Gorzowa 
Wielkopolskiego, „Mocne strony” 
Treść uwagi: 
Dodać punkt „Deficyt rozwiniętych firm 
branży IT” 
Uzasadnienie: 

Wyjaśnienie: 
Analiza SWOT ma wartość analityczną. W przypadku 
Strategii Gorzowa Wielkopolskiego przyjęto podział na 
mocne i słabe strony – jako elementy teraźniejsze, 
szanse i zagrożenia – jako czynniki przyszłości. Kwestie 
rozwoju innowacyjności ujęte zostały w analizę SWOT 
po stronie szans, czyli przyszłości.  
Analizę SWOT należy czytać całościowo. W sensie 

Brak. 
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Firmy IT stanowią przede wszystkim 
podmioty w formie samozatrudnienia, 
zatrudniające małą liczbę 
pracowników. Stanowi to słabą stronę, 
gdyż w szczególności sektor 
„Informacja i komunikacja” tworzy 
potencjał do tworzenia innowacji, ich 
wdrażania oraz utrzymania, a 
jednocześnie tworzy wysokopłatne 
miejsca pracy. Brak rozwiniętej branży 
IT powoduje również negatywne 
oddziaływanie na firmy lokalne, które 
nie wdrażają nowoczesnych rozwiązań i 
nie są konkurencyjne co przekłada się 
na słabość lokalnej gospodarki. 

logicznym kwestie rozwoju branży IT ujęte zostały po 
stronie szans.  
Dopiero analiza SWOT/TOWS wskazuje w jaki sposób 
teraźniejszość konfrontuje się z przyszłością.  

93. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju,  
Cel 1. Aktywne pokolenia, aktywni 
mieszkańcy.  
Priorytet 1.1. Mieszkańcy uczestniczący 
w kreowaniu rozwoju miasta – strona 
34 
Treść uwagi: 
„Do tych kluczowych zaliczyć należy 
między innymi dyskusję na temat tego 
w jaki sposób przekształcić centrum, 
zbudować dla tej części miasta wizję 
rozwoju i następnie opracować 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.”  
zmienić na: 
„Do tych kluczowych zaliczyć należy 
między innymi dyskusję na temat tego 
w jaki sposób przekształcić centrum, 
zbudować dla tej części miasta wizję 
rozwoju i następnie opracować 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz zorganizowanie 
paneli obywatelskich w celu 
wypracowania działań w zakresie 
rozwiązywania kluczowych problemów 
związanych z jakością życia w mieście.” 
Uzasadnienie: 
Panele obywatelskie są doskonałym 

Wyjaśnienie: 
Zgadzamy się z przedstawioną opinią, natomiast nie 
wnosi ona potrzeby zmian treści Strategii.  
Model rozwoju miasta oparty na zasadzie partycypacji 
jest przekrojowy dla Strategii, jak również Gminnego 
Programu Rewitalizacji, który jest narzędziem realizacji 
rewitalizacji centrum.  

Brak. 
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narzędziem włączania mieszkańców w 
sprawy dotyczące problemów miasta 
poprzez deliberację. 

94.  Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju,  
Cel 1. Aktywne pokolenia, aktywni 
mieszkańcy.  
Priorytet 1.1. Mieszkańcy uczestniczący 
w kreowaniu rozwoju miasta – strona 
34 
Treść uwagi: 
Zdanie: 
„Przykładem takiej platformy 
współpracy może być inkubator lub 
centrum wsparcia dla organizacji 
pozarządowych.” Zmienić na: 
„Przykładem takiej platformy 
współpracy może być Urban Lab który 
stanowić będzie forum do debat z 
mieszkańcami oraz przestrzeń dla 
innowacji społecznych, centrum 
wsparcia dla organizacji 
pozarządowych.” 
Uzasadnienie: 
Podobny Urban Lab działa w 
Rzeszowie, jest elementem zarówno 
wdrażania Smart City 3.0, animowania 
dyskusji oraz budowania 
zaangażowania mieszkańców, 
aktywistów, uczelni, IOB oraz 
przedsiębiorców. Stanowi dobry 
przykład budowania kultury wdrażania 
innowacji społecznych, sieciowania 
społeczności poprzez przygotowaną i 
dostępną dla różnych działań 
przestrzeń i promocję ciekawych 
inicjatyw, prototypowanie wdrażania 
innowacji społecznych, networkingu 
przedsiębiorców, uczelni, organizacji 
pozarządzowych i grup nieformalnych. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
Propozycja tworzenia narzędzia w formie Urban Lab jest 
ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem. Nie umniejsza 
to jednak temu, że w Gorzowie istnieje duża potrzeba 
utworzenia inkubatora dla organizacji pozarządowych.  
 
 
 
 

Tak – proponuje się rozszerzenie zapisu: 
„Przykładem takiej platformy współpracy może 
być Urban Lab, który stanowić będzie forum do 
debat z mieszkańcami. Ważne będzie 
tworzenie przestrzeni dla innowacji 
społecznych, np. poprzez działalność 
inkubatora lub centrum wsparcia dla 
organizacji pozarządowych.” 
 
 

95. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 3. Kierunki 
działań ujęte w celu 1. Aktywne 
pokolenia, aktywni mieszkańcy. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta.  
 
Treść uwagi: 
Dopisać działanie: 
„7. Utworzenie Urban Lab – miejskiego 
laboratorium innowacji społecznych” 
Uzasadnienie: 
jw. 

96. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 3. Kierunki 
działań ujęte w celu 1. Aktywne 
pokolenia, aktywni mieszkańcy. 
 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta.  
 
Treść uwagi: 
Dopisać działanie: 
„8. Podział na dzielnice oraz utworzenie 
Rad Dzielnic” 
Uzasadnienie: 
Podział obszaru miasta na dzielnice 
przyczyni się do uporządkowania 
przebiegu stref osiedli, których granice 
nie są jednoznacznie określone. 
Ponadto utworzenie Rad Dzielnic 
spowoduje zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w rozwój społeczności 
lokalnych, debatę na temat ich rozwoju 
– wyboru przedstawicieli. 

Wyjaśnienie: 
Miasto nie planuje wydzielania dzielnic.  

Brak.  

97. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 4. Kierunki 
działań ujęte w celu 2. Atrakcyjna 
przestrzeń do życia. 
 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności.  
 
Treść uwagi: 
Dopisać działanie: 
„Rozbudowa klina napowietrzającego i 
przestrzeni rekreacyjnych na terenach 

Wyjaśnienie: 
Wskazane propozycje odnoszą się do zasad polityki 
przestrzennej, które ujęte są w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 
W Strategii ujęto zapisy, które wskazują na konieczność 
zachowania stref przewietrzania w celu 3. Priorytecie 
3.3. Zachowane atuty przestrzenne i przyrodnicze 
miasta i działaniu 1.Tworzenie stref przewietrzania 
miasta. 

Brak.  
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popoligonowych w kierunku Santocka i 
Chwalęcic” 
Uzasadnienie: 
Budowania świadomości ekologicznej, 
stworzenie przestrzeni do rekreacji i 
wypoczynku dla mieszkańców poprzez 
zorganizowanie atrakcyjnej, strefy do 
spędzania wolnego czasu, od ul. 
Słowiańskiej do Santocka oraz 
Chwalęcic. 

98. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 
produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta 
Treść uwagi: 
Dopisać: 
„Kwota przeznaczana na realizację 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 1 mieszkańca” 
Uzasadnienie: 
Kapitał społeczny to jeden z 
kluczowych elementów rozwoju 
miasta. Poprzez wspieranie inicjatyw 
oddolnych powinno dążyć się do 
animacji rozwoju innowacji 
społecznych wraz z inteligentnymi 
mieszkańcami (Smart Citizen) jako 
Smart City 3.0 – którego 
podstawowymi elementami są 
zaangażowani mieszkańcy, co zbuduje 
fundamenty do tworzenia rozwoju 
kapitału społecznego oraz tożsamości 
mieszkańców. 
Powinno się rozwijać nie tylko obszary 
dotychczas wspierane, takie jak sport, 
kultura, rozwiązywanie problemów 
społecznych (bezdomności, uzależnień, 
opieki hospicyjnej, zdrowia 
psychicznego, itp.), ale również cele 
związane z rewitalizacją, edukacją 
nieformalną, wsparcia inicjatyw 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
Jest to dobry przykład wskaźnika, które oddaje 
współpracę miasta z sektorem pozarządowym.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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klastrowych budujących nowoczesną i 
„zsieciowaną” gospodarkę, wspieranie 
wolontariatu. 

99.  Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 

produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta 
Treść uwagi: 

Dopisać: 
„Liczba wyodrębnionych dzielnic” 
Uzasadnienie: 
Powstanie dzielnic oraz rad dzielnic 
może przyczynić się do zwiększenia 
udziału mieszkańców w sprawy 
dotyczącej lokalnej społeczności w 
sposób bezpośredni. 

Wyjaśnienie: 
Miasto nie planuje wydzielać dzielnic.  

Brak.  

100. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 

produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności. 
Treść uwagi: 
Zamiast  
„Liczba wdrożonych e-usług” – wpisać  
„Stopień spraw wnoszonych drogą 
elektroniczną” 
lub 
„Liczba dostępnych e-usług na 3, 4 i 5 
poziomie dojrzałości” 
Uzasadnienie: 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

powinno się mierzyć procentową 
wartością liczby spraw wnoszonych 

przez mieszkańców do urzędu środkami 
komunikacji elektronicznej do ogółu 

wniesionych spraw. 
E-usługi można mierzyć poziomem 
dojrzałości e-usług, gdzie 1 poziom to 
informacja dostępna w internecie,  

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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a najwyższy 5 poziom dojrzałości jest 
spersonalizowaną usługą. 

101. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 

produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 

Dopisać: 
„Wskaźnik dostępności transportu 
publicznego  oraz wykluczenia 
komunikacyjnego” 
Uzasadnienie: 
Dobrze funkcjonujące miasto musi 
posiadać efektywny transport 
publiczny, którego miernikiem jest 
poziom dostępności transportu 
publicznego mierzonego odległością od 
wysokiej zabudowy do 

Wyjaśnienie: 
Propozycja zostanie przeanalizowana podczas prac nad 
dokumentem branżowym pn. Plan Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. 

Brak.   
 
 
  
 

102. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 

produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
4.1. Rozwinięty i innowacyjny przemysł 
przyszłości. 
Treść uwagi: 
Dopisać: 
„Poziom nakładów na B+R w sektorze 
przedsiębiorstw” 
Uzasadnienie: 
Miarą innowacyjnej gospodarki są 
poniesione nakłady B+R w sektorze 
przedsiębiorstw. 

Wyjaśnienie: 
Taki wskaźnik podawany jest przez GUS tylko dla 
województw.  

Brak.  

103. Marcin Kazimierczak 
Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta 
 

Część dokumentu: 
Strategia rozwoju, Tabela 11. Wskaźniki 

produktu odnoszące się do celów 
strategicznych i priorytetów.  

Propozycja pomiaru w obszarze 
4.3. Miejska strefa aktywności 
gospodarczej. 
Treść uwagi: 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Jest to dobry przykład wskaźnika, warto go jednak ująć 
we wskaźnikach rezultatu. 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi, we wskaźnikach 
rezultatu. 
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Dopisać: 
„Liczba zarejestrowanych firm 
zatrudniających więcej niż 10 osób” 
Uzasadnienie: 
Siłę gospodarki powinno się mierzyć 
liczbą przedsiębiorstw zatrudniającą 
więcej niż 10 osób, gdyż w 
mikrofirmach jest najmniej efektywne 
organizacyjnie i ekonomicznie 
działalności gospodarczej, co przekłada 
się na zdolność do wdrażania 
innowacji, płynności finansowej, 
posiadanych środków na inwestycje, 
poziomu wynagrodzeń pracowników. Z 
tego względu powinno obserwować się 
i dążyć do poprawy tego wskaźnika. 

104. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Diagnoza Rozdział 4.2. Gospodarka 
wodno-ściekowa 
Treść uwagi: 
W zakresie wyposażenia w systemy 
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie 
ścieków komunalnych należy 
uwzględnić wyznaczanie aglomeracji w 
ramach Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
Odnieść się do obowiązującej uchwały 
wyznaczającej Aglomerację Gorzów 
Wielkopolski. 
Uzasadnienie: 
Krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych (KPOŚK) stanowi 
podstawowy dokument, w którym 
zostały ujęte kwestie uporządkowania 
gospodarki ściekami komunalnymi 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
 
  
 

105. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia Rozdział 9. Analiza powiazań 
Strategii rozwoju miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 2030 z dokumentami 
krajowymi i regionalnymi 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Treść uwagi: 
Należy uwzględnić ustalenia „Planu 
gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry” (Dz.U.z 2016 poz. 
1967). 
Uzasadnienie: 
W kontekście gospodarowania wodami 
istotne jest, aby Strategia uwzględniała 
podstawowy dokument w tym zakresie, 
jakim jest „Plan zagospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”, 
przyjęty rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 
r. (Dz.U.z 2016 poz. 1967). 

106. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia Cel 3 Miasto przygotowane 
na wyzwania przyszłości 
Treść uwagi: 
W zakresie Celu 3 Miasto 
przygotowane na wyzwania przyszłości: 
- należy mocniej podkreślić konieczność 
zachowania naturalnej zdolności 
retencyjnej gruntów – czynnika 
szczególnie istotnego w kontekście 
kształtowania stanu zasobów wodnych 
i przeciwdziałania występowaniu 
zjawisk ekstremalnych; 
- należy wskazać na konieczność 
rozwoju tzw. niebieskiej i zielonej 
infrastruktury w kontekście adaptacji 
do zmian klimatu. 
Przykłady rozwiązań do zastosowania w 
miastach i gospodarstwach domowych: 
- stosowanie powierzchni 
przepuszczanych ze zwiru/pospółki, 
powierzchni ażurowych zamiast 
szczelnych powierzchni betonowych; 
- zagospodarowanie wód opadowych i 
roztopowych w sposób minimalizujący 
utratę naturalnej retencji lub 
spowolniający odpływ 
odprowadzanych wód (np. poprzez 
zbiorniki retencyjno-infiltracyjne; 
zastosowanie drenaży lub skrzynek 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – zapisy w Celu 3 zostaną uzupełnione. 
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rozsączających itp.); 
- sadzenie kwietnych łąk zamiast 
trawników; 
- zakładanie terenów zielonych w 
miastach; 
- zakładanie zielonych dachów i 
zielonych ścian na budynkach; 
- zakładanie ogrodów deszczowych 
zasilanych deszczówką w miastach i 
przy domach; 
- zakładanie oczek wodnych w 
przestrzeniach miejskich i w 
przydomowych ogrodach. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z & 6 rozporządzenia 
Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 
2 kwietnia 2014 r. w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Warty 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2014.810), 
zmienionego rozporządzeniem 
rozporządzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 
2017 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego Warty 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2017.1652) 
„ustala się wymóg ochrony naturalnej 
zdolności retencyjnej gruntów, 
zapobiegający jej nieuzasadnionemu 
ograniczaniu”. Jednocześnie w myśl & 
12 ust.1 ww. rozporządzenia 
„dopuszcza się bezpośrednie 
odprowadzanie wód z odwodnienia 
gruntów oraz wód opadowych lub 
roztopowych ujętych w systemy 
kanalizacyjne, jeżeli zastosowano 
rozwiązania minimalizujące utratę 
naturalnej retencji lub spowalniające 
odpływ odprowadzanych wód i 
przywracające w możliwym zakresie 
naturalny, gruntowy charakter ich 
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odpływu”.  
Uwzględnienie wymogów ww. 
rozporządzenia w zakresie 
retencjonowania wód oraz nacisk na 
rozwój niebieskiej i zielonej 
infrastruktury, przyczyni się do 
zwiększenia odporności miasta na 
zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu (susza, podtopienia).  

107. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia OSI 3. Wskazano obszary 
zagrożenia powodziowego – obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią 
p=10% i p=1%. Wskazano także obszary 
o niskim prawdopodobieństwie – 
ekstremalne 0,2% oraz wynikające z 
przerwania obwałowań. 
Treść uwagi: 
Na szczególną uwagę zasługuje 
informowanie o ograniczaniu 
zagospodarowania na terenach 
zagrożonych powodziami (OSZP) 
p=10% i p=1%. Zachowanie terenów w 
niezmienionym kształcie i 
zagospodarowaniu. Nie wprowadzanie 
nowej zabudowy, zachowanie 
naturalnej retencji, zachowanie 
swobodnego przepływu wód 
powierzchniowych. 
Uzasadnienie: 
Aktualizacja Planów Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym. Unikanie 
zagospodarowania terenów 
zagrożonych powodzią.  

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
 
  
 

108. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Inwestycje przeciwpowodziowe na 
terenie województwa lubuskiego 
powinny obejmować w szczególności 
budowę wałów przeciwpowodziowych. 
Treść uwagi: 
Należy unikać takich zapisów. 
Uzasadnienie: 
Budowa wałów przeciwpowodziowych 
powinna być poprzedzona 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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szczegółowymi analizami (wynikać np. z 
PZRP przejść analizy). 

109. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia, str. 39, Tabela 3. Priorytet 
1.3. Działania: 6. Rozwój infrastruktury 
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 
oraz dostosowanie do standardów i 
potrzeb mieszkańców.  
Treść uwagi: 
Proponujemy przekazać Miastu Gorzów 
Wlkp. wały przeciwpowodziowe 
będące we władaniu PGW WP. Wały do 
przekazania to: Wał Okrężny, Wał 
Poprzeczny oraz Wał Kierunkowy (ulica 
Fabryczna).  
Uzasadnienie: 
Przekazanie ułatwiłoby miastu 
właściwe zagospodarowanie terenu, co 
mogłoby przełożyć się na zwiększenie 
atrakcyjności pod względem turystyki i 
rekreacji. W obecnej chwili miasto 
posiada częściowo ulepszone 
nawierzchnie jezdni na w/w wałach, 
którymi prowadzony jest ruch kołowy 
pojazdów. Po przejęciu miasto mogłoby 
utwardzić pozostałe odcinki wałów. 
Również prace utrzymaniowe wałów 
Miasto Gorzów Wlkp. mogłoby 
dostosować do własnych potrzeb. 

Uwaga niezasadna. 
 
Miasto po analizie kosztów i korzyści, w tym zobowiązań 
wynikających z przejęcia wałów stoi na stanowisku, że 
propozycja RZGW w Poznaniu jest niezasadna. Przejęcie 
wałów tylko w nieznacznym stopniu wpłynie na 
zdolność miasta do kreowania rozwiązań służących 
mieszkańcom, ze względu na zdefiniowaną w ustawie 
prawo wodne funkcje wałów przeciwpowodziowych. 
Jednocześnie budżet miasta obciążony zostanie 
obowiązkami związanymi z utrzymaniem wałów 
powodziowych jak np. koszenie, sprzątanie, remont 
nawierzchni na koronie wału. Warto przy tym dodać, iż 
wały w mieście są obecnie w złym stanie technicznym, 
co oznacza konieczność remontów, przebudowy.  
 

Brak. 

110. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia, str. 52, Tabela 6. Priorytet 
4.1. 
Działanie: 
1. Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych pod kątem 
przyciągnięcia nowych/ rozwinięcia 
inwestycji przedsiębiorstw, w tym 
budowa multimodalnego centrum 
logistycznego (transport drogowy, 
kolejowy  
i rzeczny) wraz z terminalem  – portem 
na rzece Warcie, w oparciu o potencjał 
położenia na szlaku Międzynarodowej 
Drogi Wodnej E-70. 

Wyjaśnienie: 
W Strategii, co do zasady nie wskazano źródeł 
finansowania poszczególnych kierunków działań.  

Brak.  
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Treść uwagi: 
Strategia nie wskazuje na źródło 
finansowania tego przedsięwzięcia. 

111. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część dokumentu: 
Strategia, str. 95 
OSI wskazane z poziomu regionalnego. 

Obszary zagrożone powodziami. 

Inwestycje przeciwpowodziowe na 
terenie województwa lubuskiego 
powinny obejmować  
w szczególności budowę wałów 
przeciwpowodziowych, a także innych 
budowli, takich jak: jazy, przepusty, 
wały cofkowe, zbiorniki retencyjne. 
Lista strategicznych inwestycji 
planowanych do realizacji w latach 
2016–2021 na terenie województwa 
lubuskiego wskazana została w Planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza Odry, 
stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. Perspektywa 
tego dokumentu dobiega jednak końca, 
a w marcu 2020 r. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
rozpoczęło prace nad przeglądem i 
aktualizacją planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym. 

Treść uwagi: 
Strategia nie wskazuje na źródło 
finansowania tego przedsięwzięcia. 

Wyjaśnienie: 
W Strategii, co do zasady nie wskazano źródeł 
finansowania poszczególnych kierunków działań.  

Brak. 

112. Gmina Bogdaniec Uwaga do Diagnozy, str. 167 
Transport zbiorowy na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego i czterech z 
pięciu ościennych gmin: Bogdaniec, 
Deszczno, Santok i Lubiszyn obsługuje 
w części Miejski Zakład Komunikacji 
Miejskiej (MZK). 
 
Skomunikowanie Miasta Gorzowa 
Wlkp. z ościennymi gminami ścieżką 
pieszo-rowerową. Gorzów Wlkp.-

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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Bogdaniec wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 132. 

113. Gmina Bogdaniec Uwaga do Diagnozy, str. 168 
Przebudowa/wzmocnienie wału 
przeciwpowodziowego, regulacja rzeki 
Warty. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
 
 
  

114. Gmina Kłodawa Uwaga do strategii, str. 69 Wspieranie 
rozwoju innowacji w zakresie polityki 
ekologicznej i środowiskowej w mieście  
 
Na str. 47 w tabeli 5 Kierunki działań 
ujęte w celu 3 Miasto przygotowane na 
wyzwania przyszłości. 
2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki 
odpadami (zasada 4R). 
3. Przygotowanie systemu gospodarki 
do wdrożenia zasad gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 
Treść uwagi: 
Zapisy te sugerują, że miasto ma w 
planie budowę spalarni odpadów. 
Uzasadnienie: 
Gmina Kłodawa bez wątpienia popiera 
działania ekologiczne i działania, które 
sprostają wyzwaniom przyszłości, 
rozumie także konieczność 
podejmowania działań zmierzających w 
tym kierunku, niemniej jednak 
wymieniana w przestrzeni publicznej 
lokalizacja budowy spalarni odpadów – 
przy ul. Mironickiej będzie blokowana, 
gdyż wpłynie ona negatywnie na jakość 
życia naszych mieszkańców. 

Wyjaśnienie: 
 
Zapisy mają charakter ogólny, tj. nie wskazują 
szczegółowych rozwiązań. Szczegóły dotyczące 
lokalizacji poszczególnych inwestycji będą przedmiotem 
analiz na kolejnych etapach prac wdrożeniowych. 
 
Należy mieć na uwadze, iż Miasto Gorzów Wielkopolski 
otwarte jest na dialog i współpracę z partnerami 
samorządowymi, w tym Gminą Kłodawą.  
 
 

Brak.  

115. Gmina Kłodawa Uwaga do strategii str, 24 
Treść uwagi: 
Autorzy projektu na tej stronie, jak i w 
wielu innych miejscach projektu 
Strategii powołują się na dążenia 
miasta do tzw. „zeroemisyjnosci”. 
 
Uzasadnienie: 
Społeczeństwo naszej gminy obawia 
się, że przy tak ogólnych zapisach brak 

Wyjaśnienie: 
Zapisy mają charakter ogólny, tj. nie wskazują 
szczegółowych rozwiązań. Szczegóły dotyczące 
lokalizacji poszczególnych inwestycji będą przedmiotem 
analiz na kolejnych etapach prac wdrożeniowych. 
 
Należy mieć na uwadze, iż Miasto Gorzów Wielkopolski 
otwarte jest na dialog i współpracę z partnerami 
samorządowymi, w tym Gminą Kłodawą.  
 

Brak.  
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sprecyzowania konkretnych lokalizacji 
inwestycji, szczególnie tych budzących 
niepokoje społeczne takich jak 
spalarnia odpadów itp. może w 
przyszłości doprowadzić, że powstaną 
bardzo blisko granicy z naszą gminą lub 
bezpośrednio przy granicy. Taka 
lokalizacja w znaczonym stopniu może 
obniżyć poziom życia mieszkańców, a 
także obniży ceny gruntów i 
nieruchomości. 
 
PODSUMOWANIE: 
Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 2030 jest 
dokumentem, który wyznacza cele 
rozwoju miasta w długookresowej 
perspektywie czasowej i kierunki dla 
dokumentów szczegółowych miasta. 
 
W projekcie strategii nie ma zapisu na 
temat inwestycji jaką jest budowa 
spalarni śmieci. Nie mniej jednak 
Gmina Kłodawa, reagując na 
pojawiające się informacje w 
przestrzeni publicznej na temat 
budowy spalarni śmieci przy granicy z 
naszą Gminą, wyraża stanowczy 
sprzeciw realizacji ww. inwestycji w tej 
lokalizacji. 
Lokalizacja przedsięwzięcia przy ul. 
Mironickiej w Gorzowie wzbudza wśród 
mieszkańców Gminy obawy 
negatywnego oddziaływania inwestycji 
na środowisko oraz na ich zdrowie i 
życie. Protestujący mieszkańcy 
sprzeciwiają się powstaniu inwestycji w 
tak bliskiej odległości od domów 
położonych w m.Santocko. 
Spalarnia przy ulicy Mironickiej w 
Gorzowie Wlkp. tuż przy granicy z 
gmina Kłodawa może stanowić 
potencjalne zagrożenie dla naszych 
mieszkańców i z pewnością przyczyni 

Dążenie do „zeroemisyjności” wpisuje się w założenia 
polityk energetycznych i środowiskowych kraju, Europy i 
Świata. Obejmuje w mieście szereg działań i inicjatyw, z 
tym związanych z systemami grzewczymi, komunikacją 
publiczną, świadomością ekologiczną.  
 
Szczegółowe kwestie rozwoju przestrzennego miasta 
regulują zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
Warto również zauważyć iż Miasto Gorzów Wielkopolski 
wraz z gminami z obszaru MOF przygotuje wspólną 
strategię rozwoju, która określi wspólne problemy i 
wskaże rozwiązania o charakterze strategicznym. Pracę 
nad Strategią będą miały charakter partnerski i 
partycpacyjny.  
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do spadku atrakcyjności i wartości 
okolicznych gruntów i nieruchomości. 

116. Halina Kunicka – Radna Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 

Wprowadzenie zapisu w strategii 
odnośnie Lubuskiego Centrum Ruchu 
Drogowego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Rozszerzenie opisu priorytetu 3.2. 

 Osoba fizyczna – Paweł Rembelinski Prośba o: 
- autobus z ul. Kwiatowej na działkę na 
ul. Kobylogórską/Wiatraczną, 
-autobus z ul. Kwiatowej na ul. 
Teatralną do tzw. opieki i na uczelnie 
AJP. 

Wyjaśnienie: 
Strategia rozwoju nie wskazuje tak szczegółowych 
rozwiązań. Jest dokumentem o większym stopniu 
ogólności, integruje szereg innych planów i polityk 
rozwojowych miasta. 
 
Poruszone kwestie mają wymiar „operacyjny” i dotyczą 
bieżących problemów funkcjonowania komunikacji 
publicznej. 

Brak. 

 Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Uzupełnienie do zapisów Diagnozy:  
Dotyczy "spadku zainteresowania w 
niektórych obszarach kultury". 
Przedstawiono fragment z diagnozy, iż 
w bibliotekach gorzowskich spadła w 
latach 2012-2019 liczba zapisanych 
czytelników. Konieczne jest tutaj 
poszerzenie tej diagnozy o przyczyny 
(bo mają one wpływ na rozwiązania 
perspektywiczne), a rysują się co 
najmniej dwa powody tego spadku:  
 
a. ogólnopolski spadek czytelnictwa i 
liczby zapisanych czytelników do 
bibliotek oraz  
 
b. patrz: Spadek liczby czytelników 
poprzedzony jest dużym spadkiem 
zakupu nowości wydawniczych, który 
zaczyna się od roku 2009. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
Uzupełnione zostaną zapisy diagnozy. Warto również 
wskazać, że od 2017 roku liczba nowości wydawniczych 
systematycznie wzrasta, a w 2020 r. nawet dwukrotnie. 
To pokazuje pozytywny kierunek, który koresponduje  
z celami i priorytetami zdefiniowanymi w Strategii. 
 

Tak - w treści diagnozy ujęte zostaną 
stosowne zapisy. 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 15.04.2021 r. 

117.  Osoba fizyczna -Eugeniusz Rożek Czy coś się zmieni w kwestii toalety na 
dworcu PKP w Gorzowie 
Wielkopolskim? 

Odpowiedź: 
Strategia Rozwoju nie wskazuje, aż tak szczegółowych 
rozwiązań, jak toaleta na dworcu PKP. Niemniej jednak 
powstanie rozwiązań ułatwiających i podnoszących 
jakość życia mieszkańcom, w tym przypadku w 
odniesieniu do komunikacji publicznej, jest priorytetem 
Strategii rozwoju. Oznacza to, że wraz z modernizacją 
infrastruktury kolejowej oczekiwana jest realizacja 

Brak. 
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działań modernizujących infrastrukturę towarzyszącą. 
Miasto we współpracy Marszałkiem i PKP planuje 
wzmocnić system komunikacyjny w oparciu o sieć 
kolejową. Oczekuje się zatem, że w okresie realizacji 
Strategii powstanie również nowa toaleta na dworcu 
PKP. 

118.  Osoba fizyczna -Eugeniusz Rożek Potrzeba elektryfikacji linii kolejowej 
203. 

Wyjaśnienie:  
Wzmocnienie połączeń i powiązań  Gorzowa, rozwój 
infrastruktury kolejowej są ujęte w Strategii. Jest to 
jedno z kluczowych zagadnień dot. rozwoju miasta. 
Realizowane będzie we współpracy regionalnej, przy 
udziale władz województwa lubuskiego.  
Zgłoszona uwaga pokrywa się z treścią już ujętych 
zapisów w Strategii.  

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii.  

119.  Osoba fizyczna -Magdalena Musielak W jaki sposób Miasto planuje 
zatrzymać osoby młode w mieście? 

Wyjaśnienie:  
Cała strategia budowana była z myślą o tym w jaki 
sposób młode osoby zatrzymać w Gorzowie. Pierwsza 
kwestia kluczowa to wymiar gospodarczy, ekonomiczny. 
Młode osoby potrzebują środków do życia, chcą dobrze 
zarabiać. Postawienie na rozwój gospodarczy, 
innowacyjnej gospodarki, który skutkować będzie tym, 
że w mieście będzie się lepiej zarabiać. Drugi wymiar, 
jaki potrzebują też młodzi ludzie to jakość życia, 
mieszkań, możliwości spędzania czasu wolnego. Te 
elementy też są ujmowane w strategii. Mówimy też o 
Śródmieściu, jako tym dobrym miejscu do zamieszkania 
na starce – wszędzie blisko. 
 
 Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Postulaty odnoszące się do kreowania rozwoju miasta 
dla młodych podnoszone były często przez wielu 
uczestników debat i konsultacji. Miasto zamierza 
rozwijać partycypacyjny model rozwoju, także w oparciu 
o dialog z mieszkańcami. Wśród zgłaszanych postulatów 
znalazły się również takie, aby opracować przy 
współdziałaniu z organizacjami społecznymi, 
instytucjami publicznymi oraz z szerokim udziałem 
młodych mieszkańców miasta – politykę młodzieżową 
miasta. W ten sposób możliwe będzie efektywniejsze 
zintegrowanie proponowanych do realizacji działań oraz 
ich dostosowanie do potrzeb młodych mieszkańców 
miasta. 

Tak – wzmocnienie/ rozwinięcie zapisów 
odnoszących się konieczności opracowania 
polityki młodzieżowej miasta w sposób 
angażujący młodych mieszkańców. 

120.  Jolanta Szeliga-Bujak – Przewodnicząca Gorzowskiej Potrzeba utworzenia osiedlowych Wyjaśnienie:  Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
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Rady Seniorów klubów seniora. Należy uwzględnić w 
budżecie Miasta środki na ten cel, lub 
przeznaczyć lokale na ten cel. 
Problem samotności wśród seniorów 
jest ogromny, obecne jest zjawisko 
„efekt pustego gniazda”. 

W strategii zaproponowane zostało zadanie, które 
odpowiada na te potrzeby: w celu 1 Aktywnie 
pokolenia, aktywni mieszkańcy. Priorytet  1.2. 
Odpowiedzialna polityka społeczna, Działanie 3. Rozwój 
infrastruktury i usług na rzecz osób starszych, w tym 
utworzenie Ośrodka Aktywności senioralnej z funkcją 
integracji pokoleniowej na osiedlach. Tak więc na 
osiedlach, w miarę możliwości finansowych będą 
tworzone osiedlowe kluby seniora, zgodnie z 
potrzebami i oczekiwaniami osób starszych. Ośrodek 
będzie pełnił funkcję centrum, a osiedlowe kluby 
seniora sieć. 

w treści Strategii. 

121.  Maria Litwiniec – Stowarzyszenie Równi wobec 
Prawa oraz członek Gorzowskiej Rady Seniorów 

Pozytywnie należy ocenić  współpracę z 
Wydziałem Spraw Społecznych. 
Niezbędna jest dalsza współpraca i 
jeszcze większe wsparcie organizacji 
pozarządowych, a także utworzenia 
inkubatora dla sektora pozarządowego. 
 
 
  

Wyjaśnienie: 
Miasto przywiązuje dużą wagę do  współpracy z 
sektorem pozarządowym, docenia tą współpracę. Stąd 
też wpisane zostało do Strategii w celu 1 Aktywne 
pokolenia, aktywni mieszkańcy, w Priorytecie 1.1. 
Mieszkańcy uczestniczący w kreowaniu rozwoju miasta, 
następujące działanie nr. 4 Wspierania rozwoju i 
integracji organizacji pozarządowych – jako ważnego 
partnera polityko rozwoju miasta, w tym utworzenie w 
mieście inkubatora sektora pozarządowego.  

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii. 

122.  Monika Drubkowska – Fundacja Warto być Równym 
nad Wartą 

Pozytywnie należy ocenić plany 
utworzenia inkubatora.  
Czy miasto zamierza poprawić 
wizerunek estetyczny? Pytanie dot. 
wizerunku miasta kwestia estetyki, 
walka ze śmieciami, porządkiem w 
mieście, koszeniem trawników, 
zakładaniem nowych łąk kwietnych.   

Wyjaśnienie:  
Działania takie są zaproponowane w strategii, jak np. 
poprawa jakości przestrzeni publicznych, dalsza 
modernizacja infrastruktury parków. Obecnie w mieście 
prowadzonych jest szereg działań związanych poprawą 
infrastruktury, przestrzeni, zadbaniem o zieleń. Są 
zakładane łąki kwietne, modernizowane parki. Działania 
te mają na celu poprawę estetyki w przestrzeni miejskiej 
i będą kontynuowane. 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii. 

123.  Osoba fizyczna -Michał Jędrzejczak Kiedy planowane jest wdrożenie 
uchwały krajobrazowej? 

Wyjaśnienie:  
Ustawa krajobrazowa, która określa warunki, które musi 
podjąć Miasto ma liczne luki, stąd trwają prace nad 
nowelizacją. Obecnie priorytetem dla Miasta są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
Miasto prowadzi działania miękkie póki co ograniczające 
liczbę reklam na miejskich obiektach oraz obiektach 
wspólnot, tam gdzie miasto ma większość.  

Brak.  
 

124.  Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski W strategii jest mowa o 
zeroemisyjności, a w mieście nie jest 
rozwijana infrastruktura tramwajowa 
kierunku północnym w rejonie strefy 
przemysłowej. 

Wyjaśnienie:  
Strategia ma być bazą do opracowania do dokumentów 
bardziej  szczegółowych, sektorowych. Rozwój sieci 
komunikacyjnej Gorzowa: poprawa infrastruktury 
tramwajowej, zakup nowego taboru będą 

Brak – ze względu na charakter zapisów 
Strategii. Strategia nie wskazuje szczegółowych 
rozwiązań, bazuje na szczegółowych 
programach, w tym przypadku dot. wymiaru 
komunikacyjnego (Studium Uwarunkowań i 
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Dlaczego działania zapisane w strategii 
są skupione na jednym punkcie miasta, 
tj. na centrum?  
Brak zelektryfikowanej linii kolejowej, 
jako jedyne miasto wojewódzkie 
Gorzów takiej nie posiada.  
Transport zewnętrzy, przewoźnicy 
powinni  wyjeżdżać spod PKP/PKS, a 
nie z innych części miasta. To będzie 
powodowało, ze centrum ożyje. 
 
 

kontynuowane w mieście w przyszłej unijnej 
perspektywie finansowej 2021-2027. W obecnej 
perspektywie miast miało możliwość pozyskania ponad 
170 mln PLN w procedurze pozakonkursowej, dzięki 
zapisom Strategii ZIT, dzięki wcześniejszym planom i 
określeniom tych priorytetów. W zakresie dalszego 
rozwoju infrastruktury tramwajowej i ogólnie 
komunikacji w Gorzowie, miasto rozpoczęło prace nad 
dokumentem, który będzie określał ww. zadania na 
najbliższe lata – jest to Plan Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej. Dokument, który najprawdopodobniej będzie 
obligatoryjny do pozyskania dofinansowania z 
Programów Krajowych, z programów wspierających 
transport, niską emisję. Miasto Gorzów wnioskowało o 
uwzględnienie w opracowywanym obecnie na poziomie 
kraju, Krajowym Planie Odbudowy możliwość 
finansowania działań związanych z rozbudową 
transportu szynowego w miastach. Pracujemy obecnie 
nad dokumentami strategicznymi, które będą określały 
te działania. 
 
Uwaga dot. centrum logistycznego: mamy świadomość, 
ze w pierwszej kolejności są niezbędne do wykonania 
inwestycje dotyczące kolei. Plany związane z budową 
centrum multimodalnego, które będzie integrowało 
ruch drogowy, kolejowy i rzeczny, musimy rozpocząć od 
działań związanych z poprawą dostępności kolejowej. W 
tym zakresie miasto podejmuje szereg działań we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego, PKP, to znaczy wnioskujemy o ujęcie 
konkretnych działań które umożliwią rozbudowę, 
odpowiednie zlokalizowanie inwestycji, tak, żeby w 
przyszłości ich realizacja była możliwa. 

Kierunków Zagospodarowania Przestronnego 
oraz Studium Transportowe).   

125.  Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Oprócz działań skierowanych dla 
seniorów, potrzeba w mieście także 
działań kierowanych do młodzieży i 
osób młodych (w przedziale wiekowym 
miedzy 13 a 30 rokiem życia). Chodzi o 
szereg działań miasta (politykę miasta 
kierowaną do młodych), które 
odpowiadałyby na konkretne potrzeby 
młodzieży i obejmujące najważniejsze 
obszary, w tym poprawę jakości życia, 
wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w 

 
Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Postulaty odnoszące się do kreowania rozwoju miasta 
dla młodych podnoszone były często przez wielu 
uczestników debat i konsultacji. Miasto zamierza 
rozwijać partycypacyjny model rozwoju, także w oparciu 
o dialog z mieszkańcami. Wśród zgłaszanych postulatów 
znalazły się również takie, aby opracować przy 
współdziałaniu z organizacjami społecznymi, 
instytucjami publicznymi oraz z szerokim udziałem 

Tak – wzmocnione/ rozwinięte zostaną zapisy 
odnoszące się do konieczności opracowania 
polityki młodzieżowej miasta w sposób 
angażujący młodych mieszkańców. 
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życiu miasta. np. wolontariat, 
zatrudnienie, przedsiębiorczość.  
W mieście słabo działa lokalny system 
karier oraz system praktyk i staży jest 
powszechny, ale jednak niestety nie 
spełnia swojej roli. 
Należy pomyśleć o działaniach, które 
skupiłyby się na dialogu 
międzypokoleniowym.  

młodych mieszkańców miasta – politykę młodzieżową 
miasta. W ten sposób możliwe będzie efektywniejsze 
zintegrowanie proponowanych do realizacji działań oraz 
ich dostosowanie do potrzeb młodych mieszkańców 
miasta. 

126. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Należy skupić się nie tylko na 
emigrantach. Jedno z działań, to 
wprowadzenie międzynarodowych 
programów edukacyjnych z częściową 
bądź całkowitą nauką w języku 
angielskim.   
 

Wyjaśnienie:  
Strategia zwraca uwagę na wymiar migrantów, w 
szczególności obywateli państw trzecich. Emigranci 
stanowią coraz liczniejszą grupę w mieście. Ujęty jest 
aspekt oprowadzania po domu, aspekt odnoszący się do 
osób, które przyjeżdżają i wymajają asymilacji w Polskę, 
w miasto. Zaproponowano szereg aspektów związanych 
z integracją, nauką języka. Na etapie tworzenia diagnozy 
prowadzone były rozmowy z emigrantami, którzy dzielili 
się swoimi odczuciami mieszkania w mieście, 
potrzebami i oczekiwaniami.  
 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów w 
treści Strategii (m. in. idea „Oprowadzania pod 
domu” w stosunku do migrantów, wskazująca 
na konieczność kompleksowego wsparcia 
migrantów).  

127. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Nie można zapominać o edukacji 
powszechnej, należy wspierać 
wspieranie innowacyjną edukację, 
podkreślać rolę edukacji przez całe 
życie, np. uniwersytety otwarte, które 
działają na uczelniach w innych 
miastach. Formy kursów i możliwości 
przebranżowienia się.  

Wyjaśnienie:  
Kwestia szkolnictwa zawodowego jest mocno 
odzwierciedlona w strategii. Była mocno dyskutowana 
na etapie diagnostycznym, planistycznym. Wymaga 
współpracy wielu środowisk, co się dzieje i będzie się 
działo. Należy zwrócić uwagę na wciągnięcie w tą 
współpracę przedsiębiorców.  
Praktyki dot. szkolnictwa zawodowego – w strategii jest 
dużo treści poświęconej temu tematowi – integracji  
działań związanych ze szkolnictwem, edukacją 
zawodową, z współpraca z przedsiębiorcami. To właśnie 
CEZiB ma być odpowiedzią na te potrzeby i jeszcze 
bardziej ma wzmocnić działania, które już są 
prowadzone w mieście. Miasto kładzie duży nacisk na 
rozwój kształcenia ustawicznego oraz kursów 
kwalifikacyjnych zawodowych, które dają możliwość 
wypuszczenia ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. 
Miasto śledzi barometr zawodów, tam wskazywane są 
zawody na które jest największe zapotrzebowanie. 
Analizujemy też nowe rozporządzenia dot. nowych 
zawodów, te zawody są wprowadzane do gorzowskich 
szkół. Dzięki realizacji projektów unijnych, takich jak 
„Zawodowcy w Gorzowie”, „Zawodowcy w Gorzowie 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów w 
treści Strategii. 
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2.0.” czy też projekty realizowane w ramach Interregu, 
które w dużym stopniu inwestycyjnie wspierają 
gorzowskie szkoły zawodowe, Miasto może reagować i 
doposażać się zarówno w nowoczesne pracownie, jak i 
sprzęt i szkolenia nauczycieli, tych o najbardziej 
oczekiwanych kompetencjach, ale też już na 
najnowszych technologicznie urządzeniach. Na takie 
działania, włączając budowę CEZiB-u w 2020 r. Miasto 
wydało 40 mln PLN. Bardzo dużym krokiem naprzeciw 
pracodawców było to, że w ramach realizacji ww. 
projektów były tworzone modele kształcenia 
zawodowego i próba wyłuskania podstawowych 
kompetencji, których oczekuje pracodawca od 
przyszłego potencjalnego pracownika. Wdało się z 
pracodawcami zaproszonymi do współpracy 
wypracować tzw. złote umiejętności, które 
bezwzględnie uczeń mus posiadać.  

128. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Brak odpowiedzi w strategii na temat 
zmniejszającej się liczby czytelników 
bibliotek.  

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Po spotkaniu z instytucjami, które odbyło się 08.04.2021 
r., na którym też ten wątek się pojawił diagnoza zostanie 
uzupełniona o informacje tłumaczące spadek 
czytelnictwa. Zauważalny jest on nie tylko w Gorzowie, 
ale w całej Polsce, ma swoje źródła. Dyrektor WIMBP 
uzupełnił i przekazał dane dotyczące źródeł spadku 
czytelników. Było to poprzedzone spadkiem 
każdorazowo m.in. zakupu nowości czytelniczych. W 
czterech ostatnich latach biblioteka w Gorzowie 
znacznie zwiększyła ilość zakupywanych nowości  
czytelniczych, a w 2020 r. nawet dwukrotnie.  

Tak – wzmocnienie/ ujęcie zapisów 
odnoszących się rozwijania powszechnej 
edukacji kulturalnej wśród mieszkańców 
miasta, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży. 

129. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Działania związane z profilaktyką, jak 
np. w Katowicach i Gdańsku, gdzie 
działają programy dla osób w trzecim i 
czwartym wieku. Są również 
finansowane szczepienia przeciwko 
grypie oraz HPV.  Obecnie w Gorzowie 
nie funkcjonuje miejsce, w którym są 
prowadzone badania  w kierunku np. 
HIV. 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
W projekcie strategii założyliśmy, że takie działania będą 
realizowane. W przypadku polityki zdrowotnej pewne 
aspekty w strategii zostaną wzmocnione. Na pewno 
wymiar instytucjonalny wsparcia służb opieki 
zdrowotnej. Warto zwrócić uwagę, że miasto nie ma 
bezpośredniego wpływu na realizację pewnych założeń 
polityki zdrowotnej, natomiast sama profilaktyka 
postrzegana jest jako istotne działania oraz kierunek i na 
pewno będzie realizowana. 

Tak – wzmocnienie/ ujęcie zapisów 
odnoszących się do wspierania rozwoju 
ochrony zdrowia, w szczególności szpitala w 
Gorzowie Wielkopolskim, w celu 
wzmocnienia jakości i dostępności opieki 
zdrowotnej. 

130. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Misja miasta:  miasto dla pokoleń, 
rozwijające się zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Nie ma nic 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
W samym kontekście misji warto rozważyć ujęcie 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
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o celach rozwoju 2030, które zostały 
przyjęte przez ONZ w 2015 r.  

pewnych zapisów, czy też odniesień do 
zrównoważonego rozwoju. 

131. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Należy zadbać w strategii o prosty 
język, graficzna forma np. 
wprowadzenia pojęć definicyjnych. 
Jeżeli chcemy aby strategia była żywym 
dokumentem, żeby mieszkańcy włączali 
się w realizację jej postanowień to 
trzeba dostosować jej formę do 
szerokiego odbiorcy i zadbać o 
odpowiedna komunikację społeczną.  

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
Strategia rozwoju jest bardziej całościowym i 
kompleksowym spojrzeniem na miasto. Należy pamiętać 
o tym, że strukturę dokumentu, czyli ramy tego co ma 
się w nim znaleźć wytycza ustawa, która narzuca 
schemat m.in.: podsumowania diagnostycznego, wizji, 
misji, celów rozwojowych, priorytetów i działań, 
systemu wskaźników. Chcemy, aby strategia była z 
jednej strony dokumentem kompleksowym, jeśli chodzi 
o wymogi formalno-prawne, a z drugiej strony stanie się 
dokumentem, który będzie komunikować cele 
rozwojowe. Powstaną streszczenia czy suplementy 
strategii, tak aby była ona materiałem bardziej 
wizualizacyjnym i oddającym wymiar rozwoju. 

Tak – wg wskazanej uwagi, tj. dodanie 
słownika pojęć. 

132.  Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Brak instytucji kultury w pn. części 
miasta, osiedle Europejskie. Czy miasto 
planuje utworzenie takiej instytucji, 
chociażby we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi? 
 

Wyjaśnienie:  
W celu 1 Aktywne pokolenia, aktywni mieszkańcy, w 
Priorytecie 1.3 Rozwinięta oferta czasu wolnego, w 
Działaniu 6 Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej oraz dostosowanie do standardów  
i potrzeb mieszkańców. Miasto myśli o tym, żeby 
pojawiły się nowe obiekty w mieście związane z kulturą, 
nie tylko w kontekście nowego osiedla Europejskiego, 
gdzie mieszkają młodzi ludzie. Myślimy także o 
Górczynie. W tej  chwili prace trwają nad Przemysłówką, 
gdzie będzie przeniesione MCK. Wydział Kultury pracuje 
nad filiami bibliotecznymi w mieście. Wydział Kultury 
rozpoczyna prace nad strategią kultury w mieście do 
2030 r., ponieważ poprzednia obowiązywała do końca 
2020 r. W tym roku będą przeprowadzone badania w 
ramach tych prac nad strategią kultury. Obszary, 
miejsca, gdzie jeszcze brakuje dosycenia kulturą w 
mieście, uda się w 2021 r. zdefiniować. 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów w 
treści Strategii oraz ze względu na ogólny 
charakter zapisów Strategii. Dokumentem 
rozwijającym kwestie rozwoju kultury będzie 
tworzona Strategia Kultury do 2030 roku.  

133. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Pytanie w kontekście priorytetu 2.1. 
dlaczego jest tylko zapisana rozbudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, nie ma 
zabudowy wielorodzinnej, tanich 
mieszkań komunalnych, uzupełnienie 
pierzei w centrum miasta, uzupełniania 
kondygnacji? 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
 
W celu 2 Atrakcyjna przestrzeń do życia, w Priorytecie 
2.1. Rozwinięta przestrzeń mieszkaniowa, w Działaniu 1, 
są wskazane: Modernizacja i remonty obiektów 
mieszkalnych. Cały Priorytet jest poświęcony rozwiniętej 
przestrzeni mieszkaniowej. Zabudowa jednorodzinna, w 
tym szeregowa w mieście – na etapie diagnozy i dyskusji 
wewnątrz Urzędu, na temat tego jakie narzędzia ma 

Tak – wg wskazanej uwagi, tj. uzupełnienie  
o kierunek działania wskazujący na rozwój 
zabudowy wielorodzinnej, atrakcyjnej dla 
młodych mieszkańców.  
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Miasto, aby zachęcić młodych mieszkańców do 
pozostawania w Gorzowie, żeby zapobiegać 
suburbanizacji miasta. 

134. Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Należałoby rozważyć wprowadzenie 
planów edukacji międzynarodowej, na 
przykładzie Wrocławia, gdzie jest 
pierwsza szkoła publiczna z programem 
nauczania międzynarodowym, od 
poziomu 1 klasy podstawowej, matura 
międzynarodowa. 

Wyjaśnienie:  
W Gorzowie w ramach programu Interreg realizowane 
są projekty współpracy międzynarodowej, w ramach 
których jest realizowane kształcenie językowe z języka 
niemieckiego, ale jest także stworzona platforma e-
learningową do nauki języka angielskiego. Kilka lat temu 
była próba tworzenia szkoły dwujęzycznej w II LO, także 
w oparciu o istniejące gimnazja. Projekt się nie powiódł. 
Miasto dało swobodę szkołą do tego, by w ramach 
indywidualnych zajęć języków obcych, mogły 
zrealizować i certyfikować naukę języków obcych. Takie 
certyfikowanie odbywa się w I LO, IV LO, II LO, tam gdzie 
jest potencjał uczniów. 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii oraz ze względu na ogólny 
charakter zapisów Strategii. 

135. Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Ramy strategii powinny dotyczyć 
okresu do 2050 roku, a 
doszczegółowienie działań okresu 
dziesięciolatki, powinny być 
skoncentrowane na prawdziwym 
rozwoju. 

Wyjaśnienie:  
Dokumenty strategiczne mają wymagania formalno-
prawne, mówiące o tym, żeby ten czasookres został 
dostosowany do dokumentów wyższej rangi, np. 
dokumentu strategicznego na poziomie krajowym, jak 
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 2030. Strategia 
rozwoju miasta Gorzowa jest do 2030, ale trendy 
rozwojowe są wskazane do 2050 r. Prognoza 
demograficzna w strategii jest wykonana do 2050 r. To 
daje nam wiedzę na temat tego, co się wydarzy po 2030 
r. Strategia była sporządzana z myślą o tym  co będzie 
dalej, po 2030 r. Działania związane z dążeniem do 
zeroemisyjnosci to jest także odpowiedź na to, co jest 
wymiarem  wykraczającym poza rok 2030. Natomiast 
działania zapisane w strategii związane z innowacyjną 
gospodarką, świadczy o tym, że miasto musi się 
przestawić się na gospodarkę jakościową. Działania 
wykraczają mocno poza 2030 r. Należy dodać też 
partycypacje społeczną. To są te elementy, które 
wykraczają poza rok 2030. 

Brak – ze względu na dostosowanie ram 
czasowych Strategii do ram czasowych 
dokumentów strategicznych i programowych 
kraju i województwa. Warto dodać, iż Strategia 
powinna być narzędziem realizacji działań 
finansowanych ze środków zewnętrznych, tj. 
być przygotowana z myślą o spójności 
programowej i tematycznej z nadrzędnymi 
dokumentami planistycznymi strategicznymi.   

136. Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Rozwój kształcenia wyższego, aby 
młodzież została w Gorzowie na studia. 
Są zawody, dzięki którym Gorzów 
powinien wykorzystać niszę wyższych 
uczelni, na których tych kierunków jest 
mniej. 

Wyjaśnienie: 
Uczelnie wyższe są ważnym partnerem Miasta w 
realizacji Strategii. Realizują szereg innowacyjnych i 
ciekawych projektów. Współpraca Miasta, 
przedsiębiorców oraz uczelni wyższych traktowana jest 
priorytetowo w Strategii.  

Brak.  

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 22.04.2021 r. 

137.  Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Rozwój uczelni i wykorzystanie niszy, Wyjaśnieni:  Brak.  
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zasobów uczelnianych w niszowych 
rzeczach, ale technicznych, a co za tym 
idzie – przyciągniecie młodych ludzi 

Miasto współpracuje z prężnie rozwijającym się 
wydziałem technicznym Akademii im. Jakuba z 
Paradyża. Współpraca została nakreślona w Strategii. 
Obydwu stronom zależy, aby te działania, które 
podejmuje wydział, a dysponuje nowoczesną 
infrastrukturą, żeby prace badawcze, które mają 
miejsce, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, 
miały charakter prac wdrożeniowych, projektów 
pilotażowych, które będzie można zastosować w 
mieście, żeby miały konkretny, praktyczny wymiar. W 
strategii jest ten obszar współpracy znacząco opisany. 

138. Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Należałoby zadbać o rozwój 
budownictwa, co byłoby zachętą dla 
młodych ludzi ale także dla migrantów 
ze wschodu – z Ukrainy, np. 
wynajmowanie mieszkania,  np. projekt 
„tanie mieszkanie”. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
W strategii ujęte są aspekty związane z rozwojem 
mieszkalnictwa, dotyczą one modernizacji istniejących 
zasobów, rozwoju nowych zasobów mieszkaniowych. 
Jednocześnie proponuje się uzupełnienie zapisów 
priorytetu o działania wskazujące na rozwój zabudowy 
wielorodzinnej, dedykowanej w szczególności młodym. 
Jest to spójne z tym, co planuje i realizuje już miasto: 
Miasto planuje poszerzenie oferty dla osób, które 
szukają miejsca zamieszkania z ogródkiem. 
„Działka za pół ceny” – to program, który jest 
realizowany i cieszy się popularnością, przygotowywane 
są kolejne tereny pod mieszkalnictwo. Poprzednikiem 
tego programu była „Tania działka budowlana”.  
Program „Mieszkanie +” nie odpowiadał potrzebom 
miasta, był za drogi. Mieszkania, które byłyby 
realizowane w trybie „Mieszkania+”, w tej formie 
pomocy, oferowały czynsz na poziomie czynszu 
komercyjnego na rynku prywatnym.  
Szansą są nowo uruchomione programy, albo te 
programy, które w tej chwili są rozpatrywane na 
poziomie rządowym, tj. „Lokal za grunt”, „Społeczne 
inicjatywy mieszkaniowe” i „Społeczne agencje najmu” –
inicjatywy, które pozwolą na zlikwidowanie luki 
pomiędzy mieszkaniem komunalnym a mieszkaniem na 
rynku prywatnym, czy mieszkaniem własnościowym.  
Na poziomie strategii zostały przewidziane inne 
potrzeby, które ujawniły się w związku z pandemią. 
Miasto reaguje na bieżąco. W tym roku będą szykowane 
tereny pod budownictwo szeregowe.   
 

Tak – wg wskazanej uwagi, tj. uzupełnienie  
o kierunek działania wskazujący na rozwój 
zabudowy wielorodzinnej, atrakcyjnej dla 
młodych mieszkańców. 
 
 

139.  Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak W strategii nie jest wykorzystany Uwagę przyjmuje się za częściowo za zasadną. Tak – wzmocnienie treści zapisów 
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potencjał zlokalizowania miasta w 
bliskości Berlina. Strategia odnosi się 
jedynie do tego, że to jest nasz atut, ale 
jednocześnie nie jest pokazane jak ta 
lokalizację można wykorzystać w 
rozwoju naszego miasta. 

 
Bliskość Berlina jest atutem miasta, ale i zagrożeniem. 
Chodzi o konkurencyjność wynagrodzeń z punktu 
widzenia lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy 
mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników, gdyż wynagrodzenia oferowane w 
Berlinie są mocno konkurencyjne.  
Jednocześnie bliskość Berlina to istotny atut w 
kontekście bliskości dużego rynku zbytu dla produktów i 
usług oferowanych przez miasta. Bliskość stolicy 
Niemiec sprzyja też kontaktom społecznym i 
kulturalnym, jak też wspiera dostępność komunikacyjną. 
Aspekty rozwoju w oparciu o współpracę transgraniczną 
podkreślone zostały w dokumencie Strategii. 
Szczególnie uwagę zwraca się na poprawę połączeń 
komunikacyjnych w ujęciu transgranicznym.  
Proponuje się wzmocnienie zapisów odnoszących się do 
wymiaru transgranicznego.  

odnoszących się do wymiaru 
transgranicznego, m. in. w opisie Obszarów 
Strategicznej Interwencji.  
 
 

140.  Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak Miasto powinno kontynuować 
działania związane z zielenią, w 
szczególności z jej 
zagospodarowaniem, chociażby 
poprzez określenie jednolitych zasad 
tworzenia terenów zielonych i 
utrzymania wszystkich form zieleni. 
Określenie zasad postępowania z 
zielenią na terenach objętych 
inwestycjami oraz wprowadzenie 
jednoznacznych procedur oraz sytemu 
planowania i sprawozdawczości w 
zakresie zieleni, jak również ustalenie 
zasad udziału społecznego w tym 
procesie. Powinno się również skupiać 
na terenach zielonych położonych poza 
miastem, w kontekście MOF GW. 
Ewentualnie wskazać na potrzebę 
systemowego połączenia obszarów 
zielonych, chociażby przez komunikację 
miejską, system ścieżek rowerowych i 
ruchu pieszego. Miasto powinno 
również inicjować działania zmierzające 
do odtworzenia infrastruktury błękitno-
zielonej, tworzyć nowe tereny zielone i 
wskazywać miejsca, które nie będą 

Uwagę przyjmuje się częściowo za zasadną.  
W treści diagnozy i strategii określenie: „zmiana 
klimatu” zostanie zmienione na kryzys klimatyczny. 
Proponuje się uzupełnienie zapisów odnoszących się do 
potrzeby wzmocnienia edukacji ekologicznej.  
 
Wyjaśnienie:  
Strategia rozwoju jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności, nie wskazuje szczegółowych rozwiązań. 
Bazuje natomiast na planach przestrzennych, m. in. na 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. W tym dokumencie wskazano 
szczegółowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, 
rozwoju systemu zieleni miejskiej, kształtowania 
środowiska przyrodniczego, rozwoju błękitno-zielonej 
infrastruktury.  
Wymiar ekologiczny jest jednam z najważniejszych 
priorytetów Strategii. Jako jeden ze wskaźników 
rezultatów w strategii określono m. in. bliskość terenów 
zamieszkania w odniesieniu do terenów zieleni. Jest to 
wskaźnik, który ma monitorować postęp działa 
związanych z realizacją strategii.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
W opisie priorytetu 3.4. wskazane zostaną 
działania mające na celu przeciwdziałaniu 
kryzysu klimatycznego, a nie tylko adaptacji 
do zmian klimatu. 
Wzmocnione zostaną także zapisy dotyczące 
edukacji ekologicznej. 
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zagospodarowywane  w inny sposób, 
niż jako tereny zielone. Warto 
wspomnieć o możliwości utworzenia 
strefy czystego powietrza, obecnie 
obowiązujące przepisy już dopuszczają 
taką możliwość, ale nowelizacja idzie w 
kierunku tego, że wszystkie miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców będą 
miały taki obowiązek. Należy też 
wspomnieć o możliwości ograniczania 
parkowania w centrum miasta. W 
mieście należy wykonywać także inne 
małe zielone inwestycje, jak np. strefy 
cienia, zielone dachy, ściany, 
przystanki, ule miejskie, parki 
kieszonkowe, ogrody społeczne, 
szklarnie przy szkołach, ale także te 
duże projekty, ograniczające emisję 
gazów cieplarnianych. Zabrakło tego 
określenia w diagnozie, ale także 
uwzględnienia postanowień 
Europejskiego Zielonego Ładu odnośnie 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Poza tym tematy 
związane z prowadzeniem polityki 
wodnej, w tym promowanie picia 
kranówki, zbierania deszczówki, 
promocji nawierzchni 
przepuszczalnych, poidełek w szkołach i 
instytucjach publicznych. Utworzenie 
centrum edukacji ekologicznej. prośba 
o uwzględnienie w zagrożeniach 
zanieczyszczenia światłem, które coraz 
bardziej grozi miastom. 
Propozycja, aby w diagnozie i strategii 
określenie zmiany klimatu zamienić na 
kryzys klimatyczny. Uzasadnienie: 
zmiany mogą mieć różny wymiar – 
mogą mieć neutralne, pozytywne, 
negatywne skutki. Kryzys klimatyczny 
jest jednostronnie negatywnym 
procesem i miasto powinno aktywnie w 
tym zakresie działać. Dlatego kolejną 
propozycją jest uwzględnienie w 
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priorytetach miasta dodania działań 
mających przeciwdziałania kryzysu 
klimatycznego, a nie tylko adaptacji do 
zmian klimatycznych. Poza tym bardzo 
niszowo jest napisane jakie 
konsekwencje niesie za sobą kryzys 
klimatyczny. W strategii mówi się o 
suszach, upale i ulewnych deszczach, 
ale warto dodać też pożary lasów, 
ekstremalne zjawiska pogodowe, 
zmiany struktur opadów, co może 
prowadzić do powodzi, pogorszenia 
jakości wody, utraty bioróżnorodności.  

141.  Osoba fizyczna - Michał Jędrzejczak W strategii jest zapisane, że wysiłek  
miasta skupiać się będzie na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. To za mało. 
Miasto powinno być bardzie 
uwrażliwione na zrównoważony rozwój 
i kierować się ta zasadą, jako 
sztandarowe hasło, które powinno 
przyświecać wszystkim podejmowanym 
działaniom, od tych w skali mikro do 
budownictwa, planowania 
przestrzennego, rolnictwa, edukacja 
itp. 
Wpłynie to min na pozytywny 
wizerunek Gorzowa za granicą, co tak 
często jest podkreślane w strategii. 

Wyjaśnienie: 
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju to 
proces, który wiąże się z kształtowaniem postaw, 
długoletni, który nie zamknie się w 10 latach. Proces ten 
musi zacząć się od miasta, miasto musi być inicjatorem 
działań. Kiedy miasto będzie stwarzać warunki do 
zrównoważonego rozwoju i będzie ograniczać 
rabunkowy rozwój zasobów, to pozostali będą się 
dostosowywać do tego.  
 
W strategii jest wskazana wizja i misja. Sama misja jest 
bardzo syntetyczna  i treściwa „Miasto dla pokoleń 
opierające się o zrównoważony rozwój”, to jest synteza 
tego, że wszystkie kierunki działań, powinny być 
realizowane z myślą przede wszystkim o mieszkańcach 
w różnych grupach wiekowych oraz zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekt 
gospodarczy, społeczny i środowiskowy.  

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów 
odnoszących się do zrównoważonego rozwoju  
w treści Strategii. 

142.  Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Należałoby wyegzekwować od 
producentów opakowań produkcję 
opakowań biodegradowalnych. Władze 
miasta mogą interweniować albo 
rozmawiać, w celu przymuszenia 
producentów do stworzenia opakowań 
biodegradowalnych.  
Zróbmy spalarnię odpadów jak 
najszybciej w Gorzowie i zacznijmy na 
tym zarabiać.  

Wyjaśnienie:  
Miasto realizuje już, wg własnych możliwości, działania, 
które wpisują się w ideę gospodarki odpadami 4R oraz 
częściowo w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Np. 
w celu ograniczenia powstawania odpadów to pod 
koniec 2019 r. została podjęta uchwała Rady Miasta dot. 
akcji Gorzów miastem bez plastiku, podjęto zarządzenie 
Prezydenta Miasta, które ogranicza możliwość realizacji 
zamówień, które albo nie realizują zamówień z 
odpadów biodegradowalnych albo wielorazowego 
użytku, na miejskich imprezach nie stosuje się już 
plastikowych naczyń.    
Powyższe kwestie zostały ujęte jako kierunki działań w 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów 
odnoszących się do gospodarki odpadami   
w treści Strategii. 
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projekcie Strategii.  
Jednocześnie Strategia, ze względu na swój ogólny 
charakter, nie wskazuje szczegółowych rozwiązań. 
Część propozycji, takich jak regulacje prawne odnoszące 
się do gospodarki odpadami, pozostają poza 
kompetencjami miasta.   

143.  Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Nie wykorzystujemy rzeki, portu 
rzecznego.  

Wyjaśnienie:  
Miasto przewiduje wykorzystanie atutów 
lokalizacyjnych i przyrodniczych w podnoszeniu 
konkurencyjności gospodarczej (m. in. centrum 
logistyczne, rozwój turystyki we współpracy z sąsiednimi 
gminami), co ujęte zostało w kierunkach działań w 
Strategii.  

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii. 

144. Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Należy unikać takich działań jak na 
deptaku na ul. Sikorskiego, który jest 
zabetonowany i z drzewami w 
donicach.  

Wyjaśnienie:  
W realizacji Strategii przewidziano wzmocnienie funkcji 
rekreacyjnej przestrzeni miasta, m. in. w oparciu o 
tereny zieleni. Wymiar ekologiczny jest jednym z 
kluczowych dla rozwoju miasta.  
 
Przyjmuje się uwagę, jako ważny głos w ocenie 
ewaluacyjnej działań rozwojowych miasta.  

Brak – uwaga jest ważnym głosem w ocenie 
dotychczasowych działań, potwierdza obrany 
przez Miasto kierunek działań, przedstawiony 
w nowej Strategii.  

145. Daniel Rutkowski – Radio Gorzów W jaki sposób można przyspieszyć 
rozwój infrastruktury kolejowej w 
Gorzowie i regionie? 
Port rzeczny – wiemy, ze w ciągu 10 lat 
Warta nie stanie się żeglowną. Koszty 
to nie setki, ale miliardy złotych.  
Ścieżki rowerowe – niestety Gorzów 
jest odcięty od ścieżek rowerowych, od 
głównych tras europejskich, co ucina 
mocno turystykę. Mamy piękne rejony 
dookoła Gorzowa, które można by było 
wykorzystać , co jest w strategii 
zauważone. Należy zadbać o 
bezpieczne połączenia między 
miejscowościami, z których mogliby 
skorzystać turyści, mieszkańcy. 
Należy zadbać o utrzymanie już 
istniejących ścieżek. 
Niezbędna jest sieć rowerowa 
pomiędzy gminami, województwami. 
 
Ścieżki w Gorzowie są niestety 
zapiaszczone przez piaskarki. 

Wyjaśnienie:  
Miasto uczestniczy czynnie na rzecz rozwoju połączeń 
kolejowych w Gorzowie i regionie. Zarówno w 
kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim. 
Zabiegamy o połączenie ze Szczecinem z Gorzowa, 
Poznaniem z Gorzowa, również z gminami na terenie 
poza naszym województwem – Międzyrzeczem i 
Myśliborzem. 
 
Prowadzone są rozmowy z PLK, gminami, które są 
istotne z punktu widzenia obsługi ruchu kolejowego, np. 
z Kostrzynem nad Odrą. Miasto bierze udział w 
tworzeniu Programu Kolej+, a także w grupie roboczej 
związanej z realizacją Nadodrzańskiej Drogi Wodnej.  
 
Miasto rozwija koncepcję ścieżek rowerowych, także w 
wymiarze ponadlokalnym.  
 
Przyjmuje się uwagę, jako ważny głos w ocenie 
ewaluacyjnej działań rozwojowych miasta. 
 
 

Brak – ze względu na ujęcie już zapisów  
w treści Strategii, uwaga jest ważnym głosem 
w ocenie dotychczasowych działań. 



70 
 

Lp. Imię i nazwisko Treść uwagi Odniesienie się Konieczność dokonania zmian w treści 
Diagnozy/Strategii  

Komunikacja miejska – jest nowy tabor, 
ale jest niedostosowana częstotliwość 
kursowania kursów.  

146. Osoba fizyczna - Arkadiusz Wiśniewski Atrakcyjność osiedleńcza miasta i 
rozwój biznesu – miasto sprzedając 
ziemie deweloperom pod zabudowę 
wielorodzinną powinno w przetargach 
określać, że przy budowie takiej 
zabudowy powinna także powstawać 
infrastruktura, jak przedszkola, żłobki. 
To by podniosło atrakcyjność zakupu 
mieszkań przez młodych. 

Wyjaśnienie:  
Wskazane rozwiązania dotyczą szczegółów planowania 
przestrzennego, które ujęte są m. in. w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
W pracach nad studium, jeszcze przed uchwaleniem 
tego dokumentu uwzględniono opisane w uwadze 
podejście. Zakłada się lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej, jako uzupełnienie luk, które mogą być 
obsługiwane przez istniejącą infrastrukturę społeczną.  
 
Przyjmuje się uwagę, jako ważny głos w ocenie 
ewaluacyjnej działań rozwojowych miasta. 
 

Brak – ze względu na to, że uwaga dotyczy 
wymiaru planowania przestrzennego (poziom 
szczegółowości). Uwaga jest ważnym głosem w 
ocenie dotychczasowych działań. 

Korespondencja indywidualna z parlamentarzystami i radnymi wojewódzkimi. 

147. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta. 
2.1. Rozwinięta przestrzeń 
mieszkaniowa. 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Aktywizacja infrastrukturalna i 
społeczna Zawarcia 
Uzasadnienie uwagi: 
Zawarcie mogłoby być perełką 
Gorzowa. Miejscem, w którym tradycja 
łączy się z nowoczesnością. Znamy 
plany budowy dużego budynku 
skarbówki, obok są tereny, które przy 
odpowiednich nakładach, można 
przeznaczyć pod budownictwo 
wielorodzinne usytuowane w 
zabudowie pierzejowej przy wytyczeniu 
nowej siatki ulic pomiędzy już 
istniejącymi. Przy jednoczesnej 
bliskości centrum, świetnym liceum, 
skomunikowaniu z resztą miasta, rzeką 
i kanałem z ulokowanymi klubami 
sportowymi, ten obszar ma w sobie 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak - w diagnozie i podsumowaniu 
diagnostycznym opisane zostaną problemy  
i potencjały „Zawarcia”. 
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wielki potencjał. Zielone płuca miasta 
jego samym, Nowym Centrum, z 
kawiarniami, restauracjami, parkami, 
przecięte liniami Grobli i Przemysłowej. 

148. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta. 
2.1. Rozwinięta przestrzeń 
mieszkaniowa. 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Atrakcyjne i funkcjonalne centrum. 
Uzasadnienie uwagi: 
Nowe Miasto jest perełką bardziej 
oczywistą i stąd też jego zaniedbanie 
jest bardziej widoczne. Na szczęście to 
się zmienia. Zmiany dotyczą głównie 
ciągu wzdłuż ulicy Bolesława 
Chrobrego, Mieszka I i 
zrewitalizowanego „Kwadratu”. To 
jednak powinien być jedynie początek, 
gdyż degradacja tego miejsca dotyczy 
w znacznej części relacji społecznych. 
Rewitalizacja powinna objąć efektywną 
platformę wymiany mieszkań 
komunalnych – dostosowanie ich 
wielkości do potrzeb i możliwości 
najemców, gdyż obecna sytuacja 
generuje powiększający się dług. 

Odpowiedź: 
Przyjmuje się uwagę, jako ważny głos w ocenie 
ewaluacyjnej działań rozwojowych miasta. 
Jednocześnie warto podkreślić, iż Strategia zawiera 
stosowne zapisy odnosząc się do rewitalizacji, nie 
wskazuje natomiast szczegółów realizacyjnych. Bardziej 
szczegółowo kwestie rewitalizacji określa Gminny 
Program Rewitalizacji.  

Brak – ze względu na wskazanie potrzeby 
rewitalizacji miasta, jako jednego z kluczowych 
priorytetów. Szczegóły dot. rewitalizacji 
określa Gminny Program Rewitalizacji.  

149. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 
kreowaniu rozwoju miasta. 
Treść uwagi: 
Wspieranie rozwoju inicjatyw 
oddolnych oraz już funkcjonujących. 
Uzasadnienie uwagi: 
Należy zapewniać wsparcie dla już 
istniejących form aktywności oddolnej., 
zinstytucjonalizowanej, np. 
Młodzieżowa Rada Miasta, Rada 
Seniorów, Zielony Zespół.  

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 

Tak – rozwinięcie zapisów działania: 
3. Wspieranie rozwoju inicjatyw oddolnych 
oraz już funkcjonujących, min. Młodzieżowa 
Rada Miasta, Rada Seniorów, Zielony Zespół. 
 

150. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.1. Mieszkańcy uczestniczący w 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 

Tak - zmianie ulegnie nazwa działania nr 4  
w priorytecie 1.1.: 
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kreowaniu rozwoju miasta. 
Treść uwagi: 
Wspieranie rozwoju i integracji 
organizacji pozarządowych – jako 
ważnego partnera polityki rozwoju 
miasta, w tym utworzenie w mieście 
inkubatora sektora pozarządowego. 
Uzasadnienie uwagi: 
Określenie podstawowego profilu 
działalności inkubatora (oferującego 
miejsca na prowadzenie działalności i 
wsparcie w jej prowadzeniu). 

4. Wspieranie rozwoju i integracji organizacji 
pozarządowych – jako ważnego partnera 
polityki rozwoju miasta, w tym utworzenie  
w mieście inkubatora sektora pozarządowego 
(oferującego miejsca na prowadzenie 
działalności i wsparcie w jej prowadzeniu). 
 

151. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Wdrażanie polityki senioralnej miasta 
ukierunkowanej na zwiększenie liczby 
miejsc w domach pomocy społecznej, 
domach dziennego pobytu, tworzenie 
mieszkań wytchnieniowych, większy 
dostęp do usług pielęgniarskich i 
opiekuńczych. 
Uzasadnienie uwagi: 
Sformułowanie polityka senioralna ma 
szerokie znaczenie, warto wskazać na 
przykładowe rozwiązania będące 
odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie we wskazanych 
obszarach. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
 

Tak – rozszerzony zostanie opis priorytetu 1.2 
o kwestie związane ze wdrażaniem polityki 
senioralnej miasta m.in. ukierunkowanej na 
zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy 
społecznej, domach dziennego pobytu, 
tworzenie mieszkań wytchnieniowych, 
większy dostęp do usług pielęgniarskich i 
opiekuńczych. 
 

152. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Wsparcie i integracja społeczna osób z 
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, 
w tym utworzenie Centrum Opiekuńczo 
– Mieszkalnego oraz powołanie Rady 
Osób Niepełnosprawnych. 
Uzasadnienie uwagi: 
Zasadnym wydaje się powołanie 
zespołu o charakterze opiniodawczo-
doradczym skupiającym środowisko 
osób niepełnosprawnych w mieście, 

Wyjaśnienie: 
W Gorzowie Wielkopolskim od 23 sierpnia 2018 r. 
funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych powołana Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 
332/I/2018 zgodnie z art. 44 c ust. 2,3,6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych oraz par.9 ust 
2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji 
oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych 
społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych. 
Do zadań Powiatowej Rady będącej organem 
opiniodawczym doradczym Prezydenta Miasta należy: 

Brak. 
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również w kontekście wzrostu liczby 
osób z niepełnosprawnościami. 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających 
do: a)integracji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych, 
b)realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

2) opiniowanie projektów powiatowych 
programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

3) ocena realizacji programów; 
4) opiniowanie projektów uchwał i programów 

przyjmowanych przez radę powiatu pod 
kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada zgodnie z zapisami ustawy 
powołana została na 4 letnią kadencję. 
 
Powiatowa Rada składa się z 5 osób wyłonionych 
spośród przedstawicieli działających na terenie naszego 
miasta organizacji pozarządowych (4 osoby) oraz 
przedstawiciela Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego (1 osoba –Wydział Spraw Społecznych). 

153. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Wsparcie i opieka dla osób ze spektrum 
autyzmu realizowana we współpracy z 
NGO. 
Uzasadnienie uwagi: 
Obecna oferta edukacyjna dla osób ze 
spektrum autyzmu kończy się wraz z 
zakończeniem edukacji. Nowoczesne 
formy wsparcia powinny obejmować 
zarówno naukę możliwie 
samodzielnego funkcjonowania takich 
osób, jak i działających ośrodków 
wytchnieniowych, pozwalających 
rodzicom na pozostawienie dzieci pod 
profesjonalną opieką całodobową. 

Wyjaśnienie: 
Strategia jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności. Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w 
odniesieniu do przyjętego sposobu narracji dla całości 
zapisów w Strategii. 
 
Niniejsza propozycja zawiera się w priorytecie 1.2. 
Odpowiedzialna polityka społeczna. 
działaniu nr 2 Wsparcie i integracja społeczna osób z 
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, w tym 
utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. 
 
 

Brak. 
 

154. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Utworzenie Zespołu ds. Zdrowia 
Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 

Uwaga przyjmuje się za zasadną. 
 
 

Tak - rozszerzenie opisu priorytetu 1.2 o 
kwestie związane z utworzeniem Zespołu ds. 
Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 
 
 
 



74 
 

Lp. Imię i nazwisko Treść uwagi Odniesienie się Konieczność dokonania zmian w treści 
Diagnozy/Strategii  

Uzasadnienie uwagi: 
Obecnie osoby młode z problemami 
psychologicznymi nie są wstanie 
uzyskać koniecznej pomocy. Konieczną 
potrzebą społeczną jest inwestycja w 
otwarte oraz zamknięte lecznictwo 
wraz z ostrym dyżurem 
psychiatrycznym. 

 

155. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Rozwój infrastruktury i usług na rzecz 
osób starszych, w tym utworzenie 
Ośrodka Aktywności Senioralnej (z 
siecią placówek na osiedlach) z funkcją 
informacyjno-pomocową oraz 
integracji pokoleniowej na osiedlach. 
Uzasadnienie uwagi: 
Wskazanie na istnienie placówek o 
charakterze rozproszonym o 
określonym profilu działania (co da 
możliwość np. pozyskiwani informacji 
w sprawach urzędowych, pomoc w ich 
realizacji, tj. wypełnianie dokumentów, 
porady prawne, pomoc 
psychologiczną). 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 

Tak – zmianie ulegnie nazwa działania nr 3 w 
priorytecie 1.2.: 
3.Rozwój infrastruktury i usług na rzecz osób 
starszych, w tym utworzenie Ośrodka 
Aktywności Senioralnej, z siecią placówek na 
osiedlach, z funkcją informacyjno-pomocową 
oraz integracją pokoleniową.  
 

156. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
Treść uwagi: 
Integracja społeczna migrantów, w tym 
wdrażanie rozwiązań wspierających 
integrację, np. realizacja programów 
edukacyjnych w placówkach 
oświatowych. 
Uzasadnienie uwagi: 
Zapoznawanie dzieci i młodzieży z 
problematyką migracji, 
wielokulturowości stanowi podstawę 
do faktycznej integracji migrantów. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
Propozycja treści działania: 
4.Integracja społeczna migrantów, w tym 
wdrażanie rozwiązań wspierających integrację, 
np. wdrożenie idei „oprowadzanie po domu” 
oraz realizacja programów edukacyjnych w 
placówkach oświatowych 

157. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 

Strategia jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności. Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w 
odniesieniu do przyjętego sposobu narracji dla całości 

Brak. 
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Treść uwagi: 
Prowadzenie działań profilaktyki 
zdrowotnej wspierającej dzietność, np. 
miejski program in vitro. 
Uzasadnienie uwagi: 
Wskazanie wieloletniego rozwiązania, 
które zacznie funkcjonować w mieście 
od bieżącego roku. 

zapisów w Strategii. 
Należy dodać, że miejski program in vitro zawiera się w 
działaniu 10, w priorytecie 1.2. 
 
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła do 
realizacji program polityki zdrowotnej „Leczenie 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in 
vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na lata 
2021- 2024” Zasady i harmonogram realizacji są 
określone w ww. Programie. 
 
Ponadto kwestie zdrowia i programy polityki zdrowotnej 
zawierają się w Polityce Społecznej Gorzowa 
Wielkopolskiego 2023+ w rozdziale „odzyskać i utrzymać 
zdrowie” 
Obecnie trwają prace nad aktualizacją powyższego 
dokumentu. Po aktualizacji dokumentu realizacja 
Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla 
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-
2024” zostanie uzupełniona w ww. dokumencie. 

158. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.3.Rozwinięta oferta czasu wolnego. 
Treść uwagi: 
Wydział Kultury, Wydział Promocji i 
Informacji oraz organizacje 
pozarządowe. 
Wydział Kultury we współpracy z 
miejskimi instytucjami kultury oraz 
organizacje pozarządowe. 
Uzasadnienie uwagi: 
Nieodzownym jest włączanie w 
działanie organizacji pozarządowych 
działających w sferze kultury. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 

Tak – wg propozycji zgłoszonej w uwadze.  

159. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego. 
Treść uwagi: 
Wpisanie Międzynarodowych Spotkań 
Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 
jako stałego punktu kulturowego 
kalendarza miasta. 
Uzasadnienie uwagi: 
Wydział Kultury, Wydział Promocji i 
Informacji oraz organizacje 

Odpowiedź: 
Zgłoszona propozycja jest zbyt szczegółowym 
rozwiązaniem, mając na względzie charakter 
dokumentu strategii rozwoju.  
Niemniej propozycja zostanie przedstawiona na forum 
prac nad dokumentem branżowym dla kultury, tj. nowej 
strategii rozwoju kultury. 
 
 

Brak – ze względu na zbyt dużą szczegółowość 
rozwiązań. 
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pozarządowe (romskie) powinny 
aktywnie uczestniczyć w organizacji 
oraz wykorzystywać potencjał 
promocyjny gorzowskiego festiwalu. 

160. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
1.2. Odpowiedzialna polityka 
społeczna. 
1.3. Rozwinięta oferta czasu wolnego. 
Treść uwagi: 
Gorzów miastem jazzu – wykorzystanie 
potencjału kulturotwórczego 
gorzowskiego klubu „Pod Filarami”. 
Uzasadnienie uwagi: 
W momencie kiedy inne, mniej 
ambitne gatunki muzyczne, są 
promowane przez media, warto wpisać 
kulturotwórczą misję jako jedno z 
zadań samorządów. W Gorzowie 
posiadamy tradycję i uznanie 
środowiska jazzowego dla działających 
jednostek. Należy to wykorzystać. 

Odpowiedź: 
Zgłoszona propozycja jest zbyt szczegółowym 
rozwiązaniem, mając na względzie charakter 
dokumentu strategii rozwoju.  
Niemniej propozycja zostanie przedstawiona na forum 
prac nad dokumentem branżowym dla kultury, tj. nowej 
strategii rozwoju kultury. 
 
 

Brak – ze względu na zbyt dużą szczegółowość 
rozwiązań. 

161. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
2.1. Rozwinięta przestrzeń 
mieszkaniowa. 
Treść uwagi: 
Budowa, rozbudowa i modernizacja 
obiektów infrastruktury społecznej, 
poprawiających dostęp do usług 
publicznych w mieście, w tym żłobków, 
przedszkoli, szkół. 
Uzasadnienie uwagi: 
Należy uwzględnić docelowe 
rozwiązania dotyczące także szkół, np. 
potrzeba rozbudowy Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 14. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną. 
 

Tak – wg propozycji zgłoszonej w uwadze.  

162. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności. 
Treść uwagi: 
Wzmocnienie rekreacyjnej i kulturowej 
funkcji rzeki Warty i Kłodawki. 
Uzasadnienie uwagi: 
Zagospodarowanie południowego 
nadbrzeża Warty, z kładką dla pieszych 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – zmieniona zostanie nazwa działania nr 3 
w priorytecie 2.2., która otrzyma brzmienie: 
3.Wzmocnienie rekreacyjnej i kulturowej 
funkcji rzeki Warty i Kłodawki, np. poprzez 
udostępnienie dla turystyki kajakowej. 
 
 



77 
 

Lp. Imię i nazwisko Treść uwagi Odniesienie się Konieczność dokonania zmian w treści 
Diagnozy/Strategii  

na moście kolejowym oraz drugą, na 
wysokości willi Herzoga. Byłoby to 
pięknym i konsekwentnym 
uzupełnieniem rewitalizacji Zakanala 
jako Nowego Centrum. Nie możemy 
zapominać, że Gorzów to także 
Kłodawka, którą można wykorzystać 
lepiej, niż tylko jako efektowną ścieżkę 
rekreacyjną. Myślę o turystyce 
kajakowej. Pokonanie kajakiem 
urokliwych kwartałów Nowego Miasta, 
mostków i zakoli, przy niewielkich 
nakładach inwestycyjnych, może stać 
się atrakcją Gorzowa. 

163. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności. 
Treść uwagi: 
Uprzywilejowanie ruchu pieszego i 
rowerowego w obrębie Śródmieścia. 
Uzasadnienie uwagi: 
Miejsca parkowania dla rowerów są 
czynnikiem wpływającym na decyzje o 
korzystaniu z roweru jako środka 
poruszania się po mieście. 

Odpowiedź: 
Zgłoszona uwaga powiela istniejące już kierunki i 
dążenia Miasta odnoszące się do rozwoju ruchu 
pieszego i rowerowego. Zapisy te szczegółowo ujęte 
zostały również w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego.  

Brak – ze względu na ujęcie już stosownych 
zapisów w Strategii.  

164. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności. 
Treść uwagi: 
Prowadzenie działań na rzecz zmiany 
nawyków komunikacyjnych 
mieszkańców, w tym rozwój 
infrastruktury ruchu pieszego, 
promowanie stylu życia bez 
samochodu oraz wprowadzenie roweru 
miejskiego w obrębie centrum miasta. 
Uzasadnienie uwagi: 
Rower miejski jako narzędzie do 
zachęcenia mieszkańców do 
wykorzystania kolejnej alternatywnej 
formy poruszania się po mieście (poza 
sezonem zimowym). Rower miejski 
funkcjonujący w centrum z możliwością 
korzystania do Zawarcia i Zakanala, os. 

Wyjaśnienie:  
Miasto nie planuje finansowania roweru miejskiego 
(analiza ekonomiczna). W dalszym ciągu będzie 
natomiast rozwijana infrastruktura rowerowa (ścieżki 
rowerowe i infrastruktura towarzysząca, jak stojaki czy 
wiaty rowerowe). 
 

Brak. 
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Słonecznego, os. Piaski, os. Janice 
(tereny płaskie). 

165. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Pełne wykorzystanie potencjału 
lokalizacyjnego Gorzowa w układzie 
regionalnym i międzynarodowym. 
Uzasadnienie uwagi: 
Gorzów jest jedynym miastem 
wojewódzkim bez dostępu do 
zelektryfikowanej sieci linii kolejowych, 
co utrudnia sprawną organizację 
połączeń́ międzywojewódzkich. 
Pomimo niewielkiej odległości od 
Szczecina nie posiada bezpośredniego 
połączenia kolejowego ze stolicą 
województwa zachodniopomorskiego 
czy w obszarze międzynarodowym ze 
stolicą Niemiec -  Berlinem. Mamy zapis 
o dążeniach do elektryfikacji. 
Akcentujemy potrzebę utworzenia 
bezpośrednich połączeń kolejowych ze 
Szczecinem (czy to przez Myślibórz, czy 
przez Kostrzyn). Brakuje zapisu o 
połączeniach Berlinem, jako najbliższą 
dużą metropolią, której potencjał 
gospodarczy, komunikacyjny i 
kulturalny może stymulować miasto do 
rozwoju. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
Uzupełniona zostanie treści zapisów o 
poprawę komunikacji z Berlinem.  
 
  
 

166. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.1. Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów miasta zmierzającego do 
„zero” emisyjności. 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Przemodelowanie systemy transportu 
miejskiego. 
Uzasadnienie uwagi: 
Transport zbiorowy nie powinien być 
oparty o system transportu 
tramwajowego. Koszty jego rozbudowy 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak - zmiana zapisu na: „Transport zbiorowy 
powinien być oparty o system transportu 
niskoemisyjnego: autobusowego i 
tramwajowego.  
Dla centrum Gorzowa Wielkopolskiego 
wskazano rozwiązanie układu 
komunikacyjnego zgodnie z opracowanym 
studium komunikacyjnym i studium 
uwarunkowań́ i kierunków 
zagospodarowania”. 
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to jedno, koszty utrzymania 
infrastruktury (stałe i zmienne) to 
drugie. Należy postawić na autobusy 
elektryczne, które w przypadku 
Gorzowa są lepszym rozwiązaniem, zaś 
połączenia tramwajowe pozostawić w 
obecnej formie jako element tradycji i 
historii miasta. 

167. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Modernizacja wewnętrznego układu 
komunikacyjnego, zgodnie z 
priorytetami wskazanymi w Studium 
komunikacyjnym Gorzowa 
Wielkopolskiego, w szczególności 
zmierzające do usprawnienia ruchu 
samochodów w relacjach omijających 
centrum miasta. 
Uzasadnienie uwagi: 
Zły stan dróg w wielu rejonach miasta, 
duży udział procentowy dróg 
gruntowych wymaga przyjęcia 
rozwiązania w postaci programu 
określającego konkretne rozwiązania 
problemu, w tym: 

 budowa Mostu Zachodniego na 
Warcie w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz dróg dojazdowych,  

 budowa Północnej Obwodnicy 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;  

program remontu dróg miejskich i dróg 
gruntowych. 

Odpowiedź: 
Miasto prowadzić będzie bieżące remonty dróg. W 
treści działania podkreślono strategiczne rozwiązania. 
Bieżące remonty są ważną częścią bieżących działań, nie 
wpisują się jednak w listę przedsięwzięć strategicznych. 
Ich realizacja wynika z ogólnych zapisów dot. 
modernizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego.  

Brak.  

168. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Poprawa rozwiązań z zakresu 
komunikacji publicznej, z 
uwzględnieniem potrzeb obszaru 
funkcjonalnego Gorzowa, w tym 
bezpłatna komunikacja miejska dla 
dzieci i młodzieży uczącej się. 

Odpowiedź: 
Podjęcie decyzji o bezpłatnej komunikacji wymaga 
szczegółowej analizy ekonomicznej. 
Propozycja zostanie przeanalizowana podczas prac nad 
dokumentem branżowym pn. Plan Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Brak.  
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Uzasadnienie uwagi: 
Uwzględnienie wskazanej grupy 
docelowej, przy dużej liczbie uczniów 
szkół ponadpodstawowych spoza 
miasta, stanowić będzie bodziec do 
jeszcze większego korzystania z 
komunikacji miejskiej. 

169. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.2. Rozwinięta infrastruktura i 
rozwiązania komunikacyjne. 
Treść uwagi: 
Utworzenie Lubuskiego Centrum Ruchu 
Drogowego. 
Uzasadnienie uwagi: 
Koncepcja zakłada budowę: 
wielofunkcyjnego budynku z częścią 
administracyjną, gastronomiczną, salą 
symulatorów, salą szkoleniowo-
konferencyjną, garaży na wszystkie 
pojazdy egzaminacyjne z możliwością 
ładowania pojazdów hybrydowych oraz 
myjnią, placu manewrowego dla 
wszystkich kategorii, Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy służącego 
również do szkolenia kierowców 
specjalnych umiejętności, toru nauki 
jazdy dla jednośladów i miasteczko 
ruchu drogowego, symulatorów 
zderzenia i dachowania. 
Takiego centrum nie ma nie tylko na 
terenie województwa lubuskiego, ale 
całego zachodniego regionu kraju. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak – wg wskazanej uwagi.  
Proponuje się rozszerzenie opisu priorytetu 
3.2 
 
  
 

170. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
3.3. Zachowane atuty przestrzenne i 
przyrodnicze miasta. 
Treść uwagi: 
Wykorzystanie Ustawy krajobrazowej 
jako narzędzia kształtowania ładu 
reklamowego. 
Uzasadnienie uwagi: 
Zakres możliwości uchwały reklamowej 
jest niezwykle szeroki i to w 
odniesieniu zarówno do tablic i 
urządzeń reklamowych, jak i szyldów. 

Wyjaśnienie: 
Ustawa krajobrazowa, określająca warunki, które musi 
podjąć Miasto ma liczne luki, stąd trwając prace nad 
nowelizacją. Obecnie priorytetem dla Miasta są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
Miasto prowadzi działania miękkie póki co ograniczające 
liczbę reklam na miejskich obiektach oraz obiektach 
wspólnot, tam gdzie miasto ma większość. 

Brak.  
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Niezwykle istotny jest fakt, iż regulacje 
wprowadzane uchwałą reklamową 
będą dotyczyły całego miasta. W 
zakresie uchwały mogą funkcjonować 
nie tylko nakazy, ale również 
instrumenty wspierające estetykę 
miasta. 

171. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
Treść uwagi: 
Wzmocnienie postaw 
przedsiębiorczych młodych 
mieszkańców Gorzowa (realizacja 
miejskich programów edukacyjnych w 
zakresie przedsiębiorczości, 
wzmacnianie doradztwa zawodowego 
w szkołach i na poziomie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej). 
Uzasadnienie uwagi: 
Działania powinny mieć charakter 
systemowy, obejmujący wszystkie 
etapy edukacji opierające się na 
realizacji wystandaryzowanych 
programów edukacyjnych. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 
 

Tak - Proponowana treść działania: 
1.Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych 
młodych mieszkańców Gorzowa, w tym 
poprzez realizację miejskich programów 
edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, 
wzmacnianie doradztwa zawodowego w 
szkołach i na poziomie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
 
 

172. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
Treść uwagi: 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, 
Wydział Edukacji we współpracy z 
gorzowskimi szkołami, uczelniami 
wyższymi, Gorzowskiem Ośrodkiem 
Technologicznym, instytucjami 
otoczenia biznesu i organizacjami 
przedsiębiorców. 
Uzasadnienie uwagi: 
Dla wszechstronnej realizacji zadania 
niezbędne jest włączanie 
przedsiębiorców skupionych w IOB i ich 
organizacjach. 

Wyjaśnienie:  
Zgodnie z oceną ewaluacyjną, jako podmioty realizujące 
działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i 
wzmocnieniem systemu kształcenia – wskazane zostaną 
Instytucje Otoczenia Biznesu – bez wymieniania 
którejkolwiek. Miasto otwarte jest na współpracę z 
każdym z partnerów.  
 
 

Brak.  

173. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Uwaga do strategii: Uwagę przyjmuje się za zasadną.  Tak – wskazanie w opisie priorytetu 4.2. 
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Polskiej 4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
Treść uwagi: 
Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy. 
Uzasadnienie uwagi: 
Dzisiaj rynek pracowników został 
niemal całkowicie „wyssany” przez 
zakłady produkujące w podgorzowskiej 
strefie. Wielu przedsiębiorców musi 
posiłkować się cudzoziemcami. 
Tymczasem z miasta nieodwracalnie 
tracimy najzdolniejszą młodzież, która 
wyjeżdża na studia i korzysta z 
możliwości oferowanych w większych 
ośrodkach. Wyjeżdża, ponieważ nie 
znajduje dostatecznie atrakcyjnej 
oferty studiów. Nie wraca, ponieważ 
rynek specjalistów jest u nas ubogi. 
Tworzenie nowoczesnych i dobrze 
płatnych miejsc pracy jest więc 
procesem, który musi zostać rozpisany 
na lata i musi być mocno stymulowany 
przez miasto. 

 
 

potrzeby tworzenia nowoczesnych miejsc 
pracy.  

174. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
Treść uwagi: 
Współpraca przy określaniu potrzeb 
edukacyjnych przez pracodawców. 
Uzasadnienie uwagi: 
Konieczna jest koordynacja działań 
oddawanej właśnie do użytku CEZiB z 
AJP i przedsiębiorcami – taka kuźnia 
kadr powiązana z praktykami, 
możliwością zdobycia doświadczenia i 
konkretną, widoczna dla młodego 
człowieka, ścieżką kariery. Musimy 
dopilnować już zapisanych inwestycji 
przy jednoczesnym rozwoju i 
dozbrojeniu strefy przemysłowej na 
Baczynie. Ten rozwój można także 
kreować w kwestii konkretnych 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
 

Tak – rozszerzenie opisu priorytetu 4.2.  
o kwestie współpracy przy określaniu potrzeb 
edukacyjnych przez pracodawców. 
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kierunków wpisując atrakcyjniejsze 
warunki dla zakładów i firm 
określonych profilach. Miasto na w 
ręku instrumenty finansowe i 
podatkowe, dzięki którym jest to 
możliwe. 

175. Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Uwaga do strategii: 
4.2. Rozwinięty i dostosowany do 
potrzeb rynku pracy system 
kształcenia. 
Treść uwagi: 
Rozwój infrastruktury i wyposażenia 
placówek wychowania żłobkowego, 
przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
pod kątem poprawy jakości kształcenia. 
Uzasadnienie uwagi: 
Konieczne jest wskazanie kierunku 
rozwoju bazy dydaktycznej szkół, 
zwłaszcza w zakresie cyfryzacji procesu 
nauczania oraz unowocześniania bazy – 
laboratoria szkolne – co umożliwi 
rozwój kreatywnych i innowacyjnych 
metod nauczania (cyfryzacja nauczania, 
tworzenie laboratoriów szkolnych), w 
tym w oparciu o powstające CEZiB. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 

Tak - proponowana treść działania: 
4.Rozwój infrastruktury i wyposażenia 
placówek wychowania żłobkowego, 
przedszkolnego oraz szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych pod kątem poprawy 
jakości kształcenia, rozwój kreatywnych i 
innowacyjnych metod nauczania, m. in. 
wykorzystujących technologie informatyczne, 
laboratoria szkolne, w tym w oparciu o 
powstające CEZiB. 
 
 

176. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Zmiana nazwy miasta – usunięcie z 
nazwy przymiotnika Wielkopolski. 

Strategia jest dokumentem o pewnym stopniu 
ogólności. Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe w 
odniesieniu do przyjętego sposobu narracji dla całości 
zapisów w Strategii. 
Propozycja dotyczy kwestii marketingowo-
wizerunkowej. Uwaga zostanie przeanalizowana na 
etapie prac nad dokumentem dotyczącym kierunków 
promocji miasta. 

 

177. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Propozycja logo miasta – Gorzów 
Miasto Przyjazne 

Odpowiedź: 
Uwaga jest zbyt szczegółowym rozwiązaniem, w 
odniesieniu do charakteru dokumentu Strategii.  
 
Jest jednak ważnym głosem w kontekście prac na marką 
miasta.  

Brak – nie dotyczy dokumentu Strategii. 

178. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Nadanie Filharmonii Gorzowskiej 
imienia Krzysztofa Komedy 
Trzcińskiego. 

Odpowiedź: 
Uwaga jest zbyt szczegółowym rozwiązaniem  w 
odniesieniu do charakteru dokumentu Strategii.  

Brak – nie dotyczy dokumentu Strategii. 

179. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej Wsparcie gorzowskiej akademickości, a Uwagę przyjmuje się za zasadną.  Tak – proponuje się wzmocnienie zapisów 
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Organizacji Pracodawców zwłaszcza kształcenia technicznego. 
Promocja Akademii im. Jakuba z 
Paradyża. 

  
 

dotyczących akademickości w opisach 
priorytetów.  

180. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Rozwój przestrzenny miasta, w tym: 
- zadbanie o infrastrukturalną, a 
zwłaszcza komunikacyjną spójność 
terenów w naturalny sposób ciążących 
do Gorzowa, 
-budowa północnej obwodnicy 
Gorzowa, która powinna połączyć 
miejscowości: Wawrów-Różanki-
Wojcieszyce-Kłodawa-Mironice-
Santocko-Marwice-Baczyna, - 
uporządkowanie zabudowy 
śródmieścia wzdłuż ulicy przylegającej 
do estakady linii kolejowej wschód-
zachód, 
- kompleksowa rewitalizacja Nowego 
Miasta, 
- uporządkowanie Zawarcia. 

Uwagi przyjmuje się za częściowo zasadne.  
 
Odpowiedź: 
Wskazane rozwiązania po części wpisują się w 
propozycje rozwiązań ujętych w Strategii, po części 
uszczegóławiają je, a po części dot. zagadnień 
planowania przestrzennego. 
Kwestie rozwoju przestrzennego, szczegółowego 
przebiegu północnej obwodnicy, zagadnienia dot. 
uporządkowania zabudowy i rewitalizacji Nowego 
Miasta regulować będą zapisy m. in. Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
 
Kwestie dot. uporządkowania Zawarcia – w tym 
przypadku dodane zostaną stosowne zapisy. 

Tak – w diagnozie i podsumowaniu 
diagnostycznym opisane zostaną problemy  
i potencjały „Zawarcia”. 
 

181. Henryk Maciej Woźniak –  Prezes  Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Rozwój strefy przemysłowej Małyszyn-
Santocko. 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działań, mających na 
celu wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych 
miasta. Ujęte zostały m. in. w priorytecie 4.1., działaniu 
1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod kątem 
przyciągnięcia nowych/ rozwinięcia inwestycji 
przedsiębiorstw, w tym budowa multimodalnego 
centrum logistycznego (transport drogowy, kolejowy  
i rzeczny) wraz z terminalem  – portem na rzece Warcie, 
w oparciu o potencjał położenia na szlaku 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 

182. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Podniesienie atrakcyjności miasta, w 
tym poprzez:  
- dalsze „odwracania miasta twarzą do 
Warty” – przygotowanie programu 
zagospodarowania południowego 
brzegu Warty, 
- zagospodarowanie kanału Ulgi, 
- zagospodarowanie nadwarciańskich 
wałów przeciwpowodziowych. 

Uwagę przyjmuje się za częściowo zasadną.  
 

Tak – uzupełnienie treści strategii o niniejsze 
propozycje w opisie priorytetu 2.2. Atrakcyjne 
przestrzenie publiczne i strefy aktywności. 

183. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Rozwój kapitału ludzkiego - budowanie 
aktywnego i silnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działań, mających na 
celu rozwój kapitału ludzkiego i społeczeństwa 
obywatelskiego. Działania ujęto m. in. w Priorytecie 1.1. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 
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Mieszkańcy uczestniczący w kreowaniu rozwoju miasta. 

184. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Budowanie tożsamości społeczeństwa 
miasta. 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działań, mających na 
celu budowę  tożsamości. Działania ujęto m. in. w 
Priorytecie 1.1. Mieszkańcy uczestniczący w kreowaniu 
rozwoju miasta. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 

185. Henryk Maciej Woźniak – Prezes Zarządu Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 

Dbanie o komunikację społeczną – 
wsłuchiwanie się w głos 
poszczególnych grup społeczności 
miejskiej, budowanie poczucia silnej 
więzi emocjonalnej mieszkańców z 
miastem. 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działań, mających na 
celu komunikację społeczną. Działania ujęto m. in. w 
Priorytecie 1.1. Mieszkańcy uczestniczący w kreowaniu 
rozwoju miasta. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 

186. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących budowy 
stadionu piłkarskiego. 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działania związanego 
z rozwojem infrastruktury sportowej.  
Budowa stadionu piłkarskiego zawiera się w Działaniu 6. 
Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej oraz dostosowanie do standardów i 
potrzeb mieszkańców, w priorytecie 1.3. Rozwinięta 
oferta czasu wolnego. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 

187. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących 
rozbudowa pola golfowego. 
 

Odpowiedź: 
W Strategii przewidziano realizację działania związanego 
z rozwojem infrastruktury sportowej.  
Rozbudowa pola golfowego zawiera się w Działaniu 6. 
Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej oraz dostosowanie do standardów i 
potrzeb mieszkańców, w priorytecie 1.3. Rozwinięta 
oferta czasu wolnego. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 

188. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących budowy 
nowej linii tramwajowej na Górczyn. 
 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 

Tak – proponuje się rozszerzenie opisu 
priorytetu 3.2. Rozwinięta infrastruktura  
i rozwiązania o plany Miasta dot. rozwoju linii 
tramwajowej, w tym na Górczyn. 

189. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących budowy 
parkingów buforowych na obrzeżach 
centrum. 
 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 
 

Tak – proponuje się rozszerzenie opisu 
priorytetu 3.2. Rozwinięta infrastruktura  
i rozwiązania komunikacyjne o budowę 
parkingów buforowych na obrzeżach 
centrum. 

190. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących 
utworzenia nowego parku miejskiego. 

Odpowiedź: 
1.Utworzenie nowego parku miejskiego zawiera się w 
Działaniu 4.Rozwój i poprawa dostępu do terenów 
rekreacyjnych w przestrzeniach mieszkaniowych, w 
priorytecie 2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne i 
strefy aktywności. 

Brak – stosowne zapisy ujęte zostały już  
w Strategii. 
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Diagnozy/Strategii  

191. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących 
opracowania wspólnie z gminami MOF 
GW planu rozwoju ścieżek 
rowerowych. 

Wyjaśnienie: 
Szczegóły dot. realizacji ścieżek rowerowych na 
poziomie MOF zostaną określone na etapie 
opracowywania wspólnej strategii rozwoju 
ponadlokalnego. 

Brak – uwaga nie dot. bezpośrednio projektu 
Strategii. Strategia zwraca uwagę na kwestie 
dot. wspólnej realizacji działań rozwojowych  
z gminami z MOF (m. in. wymiar OSI, jak też 
opis priorytetów).   

192. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

Dodanie zapisów dotyczących rozwoju 
PNP GOT w oparciu o działania 
zaplanowane w SWRL 2030. 

Uwagę przyjmuje się za zasadną.  
 
 
 

Tak – rozszerzenie opisu działania nr 
3.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  
(np. poprzez inkubację, start-upy) oraz 
działania Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego, w priorytecie 4.2. 
Rozwinięty i dostosowany do potrzeb rynku 
pracy system kształcenia.  

 


