
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” wraz z diagnozą strategiczną 

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta Suwałki do roku 2030”  zostały przeprowadzane w oparciu o zapisy zarządzenia  

nr 22/2021 Prezydenta Miasta Suwałki   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 

roku 2030” wraz z Diagnozą Strategiczną oraz zarządzenia nr 60/2021 z dnia 25.02.2021r. w 

sprawie zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” wraz z 

Diagnozą Strategiczną” 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030 wraz z diagnozą strategiczną. 

Celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom, organizacjom pozarządowym  

i podmiotom gospodarczym złożenie uwag w sprawie projektu dokumentu Strategia Rozwoju 

wraz z diagnozą strategiczną.   

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378): „strategia 

rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich 

związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy (…) 

oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”. 

Konsultacje społeczne odbywały się w terminie od 25 stycznia 2021r.  do 7  marca 

2021r. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwych formach uczestnictwa 

w nich pojawiła się: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Suwałkach  

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-22-2021-w-sprawie-przeprowadzenia-

konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zrownowazonego-rozwoju-miasta-suwalki-do-

roku-2030-wraz-z-diagnoza-strategiczna.html 

- na miejskim portalu internetowym (www.um.suwalki.pl) 

- na stronie internetowej m.in. Dwutygodnika Suwalskiego 

Dodatkowo, informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych wraz z zaproszeniem 

do wzięcia w nich udziału została przesłana bezpośrednio do wójtów gmin ościennych tj. 

Jeleniewo, Szypliszki, Raczki, gmina Suwałki, Bakałarzewo, dyrektora regionalnego Wody 

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-22-2021-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zrownowazonego-rozwoju-miasta-suwalki-do-roku-2030-wraz-z-diagnoza-strategiczna.html
http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-22-2021-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zrownowazonego-rozwoju-miasta-suwalki-do-roku-2030-wraz-z-diagnoza-strategiczna.html
http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-22-2021-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zrownowazonego-rozwoju-miasta-suwalki-do-roku-2030-wraz-z-diagnoza-strategiczna.html


Polskie, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji turystycznych  

i przedsiębiorców etc.  

Zbieranie uwag odbywało się za pośrednictwem następujących form: 

a. Formularz do składania uwag online 

Z wykorzystaniem platformy Google Forms w okresie trwania konsultacji projektu 

(25 stycznia 2021r. – 7 marca 2021r.) udostępniono formularz składania uwag w formie 

elektronicznej. Za pomocą tego narzędzia nie wypłynęła żadna uwaga. 

b. Formularz do składania uwag przesłany na adres email 

W procesie konsultacji strategii,  otrzymano 4 formularze z uwagami w formie elektronicznej 

przesłane na adres rfz@um.suwalki.pl. 

c. Spotkanie z mieszkańcami 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju nie było możliwości przeprowadzenia 

bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Suwałk. W dniu 19 lutego 2021r. zostało 

zaplanowane spotkanie konsultacyjne w formie on-line. Jednak z uwagi na małe 

zainteresowanie spotkanie zostało odwołane.  

W dniu 5 marca 2021r. zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne w formie 

telekonferencji. W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Suwałki, eksperci zewnętrzni 

wspierający proces przygotowania strategii  oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach. Podczas spotkania zaprezentowano założenia dokumentu strategicznego wraz z 

kontekstem krajowym i europejskim.  

Podsumowanie  

W procesie konsultacji  uczestniczyły osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące daną 

organizację czy podmiot gospodarczy. W spotkaniu on-line w dniu 5 marca 2021r. wzięło 

udział  25 osób. W  okresie trwania konsultacji wpłynęły 4 formularze z uwagami. Do 

zapisów Strategii zostało zgłoszonych 27 uwag, w tym: 

- 15 uwag zostało zaakceptowanych, 

- 2 uwagi zostały uwzględnione częściowo, 

- 6 uwag nie została zaakceptowana, 

- do 5 uwag zostało udzielone wyjaśnienie.  

Do zapisów diagnozy strategicznej zgłoszono 4 uwagi. Wszystkie uwagi zostały 

zaakceptowane. 

Wykaz zgłoszonych uwag do strategii oraz diagnozy strategicznej przedstawiają tabela nr 1 

oraz tabela nr 2. 

mailto:rfz@um.suwalki.pl


Tabela nr 1. Uwagi do projektu  „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030”  

 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO 

/INSTYTUCJA  
CZĘŚĆ STRATEGII, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

ZAPIS W 

STRATEGII/KTÓREGO 

DOTYCZY UWAGA 

PROPOZYCJA ZMIANY 

PROPONOWANY 

SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 

UWAGI 

 

1. 

 

Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Wprowadzenie Str. 6 Brak  Zaproponowano uzupełnienie działań 

na rzecz zdrowia mieszkańców. 

Akceptacja  

 

2. 

 

Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

3.5.4 Współpraca lokalna 

s. 19 

Poziom relacji 

występujących w samym 

mieście, poziom kapitału 

społecznego oraz 

aktywności mieszkańców 

ocenić można przez 

pryzmat działalności 

organizacji pożytku 

publicznego. 

Zaproponowano zmianę nazwy. Akceptacja  

3. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

5.1. Cel operacyjny: 

Tożsamość lokalna 

D. Współzarządzanie 

 s. 23 

 

Rozwój współpracy z 

funkcjonującymi radami, 

np. Suwalską Radą 

Seniorów, Młodzieżową 

Radą Miasta Suwałki, 

Radą Sportu, Radą 

Kultury, etc. 

Zaproponowano dodanie zapisu 

poprzez dodanie  „ Suwalską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego 

etc. 

 

Akceptacja  

4. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

5.1.2 Cel Operacyjny : 

dostępne usługi  

D. Rozwój i zróżnicowanie 

oferty mieszkaniowej 

s. 24 

brak  Zaproponowano uzupełnienie zapisu  

poprzez dodanie działania  - 

tworzenie oferty mieszkaniowej dla 

osób z   niepełnosprawnością i osób 

starszych. 

Uwzględnione 

częściowo. 

 

 

Dodanie zapisów o 

dostępności budynków 

wielorodzinnych dla osób 

niepełnosprawnych i 

starszych 

5. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

5.3.1 Cel operacyjny: 

bezpieczne i czyste 

środowisko przyrodnicze  

D. Gospodarka 

niskoemisyjna 

brak Zaproponowano dodanie działania  

wspierającego podłączenia 

indywidualnych odbiorców do 

miejskiej sieci cieplnej 

Brak akceptacji 

 

Podłączenia 

indywidualnych 

mieszkańców zawierają się 

w działaniu „rozbudowa 

miejskiej sieci 



s. 29 ciepłowniczej i gazowej” 

oraz w działaniu 

„dofinansowanie zmian w 

systemach ogrzewania, w 

tym dopłaty do wymiany 

pieców” 

6. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

5.3.3 Cel operacyjny: 

atrakcyjne przestrzenie 

publiczne  

A. Rozwój terenów zieleni 

miejskiej 

s. 33 

brak  Zaproponowano zmianę zapisu - 

ochrona drzew i zieleni już 

istniejących. 

Akceptacja Zmiana zapisu działania 

na: wspieranie tworzenia 

nowych obszarów zieleni i 

ochrona już istniejących” 

7. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

5.3.3 Cel operacyjny: 

Atrakcyjne przestrzenie 

publiczne  

s. 33 

C. Dostosowanie 

przestrzeni miejskiej do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Zaproponowano zamianę zapisu  

-  C. Dostosowanie przestrzeni 

miejskiej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i osób 

starszych 

 

Akceptacja Uzupełnienie zapisu o 

osoby starsze. 

8. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 2021-

2030 

s. 37 

- rozbudowa i 

utrzymanie w 

odpowiednim stanie  

systemu ścieżek 

rowerowych w mieście, 

komunikacyjnych i 

rekreacyjnych, budowa 

stacji rowerowych  

Zaproponowano zmianę zapisu  

rozbudowa i utrzymanie w 

odpowiednim stanie systemu ścieżek 

rowerowych w mieście, 

komunikacyjnych i rekreacyjnych, 

budowa stacji rowerowych i 

stojaków rowerowych  

 

Akceptacja Uzupełnienie zapisu 

9. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 2021-

2030 

s. 37 

brak 

 

 

 

 

 

Zaproponowano dodanie działania 

związanego z utworzeniem 

kontrapasów  

rowerowych na ulicach 

jednokierunkowych na wzór ulicy 

Narutowicza 

 

Wyjaśnienie 

 

Miasto promuje 

rozwiązania na rzecz 

rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury dla pieszych 

i rowerzystów i takie 

zapisy w strategii się 

znajdują. Decyzja 

dotycząca zastosowania 

konkretnych rozwiązań 

drogowych w 

poszczególnych 

lokalizacjach będzie 

musiała zostać 



poprzedzona analizą 

bezpieczeństwa.  Odnosząc 

się do przykładu, kontrapas 

który oznacza pas ruchu 

dla rowerów biegnący w 

przeciwnym kierunku, 

zastosowany np. na ul. 

Waryńskiego może być 

niebezpieczny dla 

uczestników ruchu 

drogowego, w 

szczególności 

rowerzystów. Dodatkowo, 

zapisy o wprowadzeniu 

konkretnych rozwiązań 

drogowych w określonych 

lokalizacjach powinny 

znaleźć się w dokumentach 

wykonawczych a nie w 

samym dokumencie 

strategicznym. 

10. Suwalska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 2021-

2030 

s. 37 

brak Zaproponowano dodanie działania 

poprzez wprowadzenie stref 

uspokojonego ruchu tzw. 

woonerfów, oznakowanych np. 

znakiem D-40 np. wokół parku 

Konstytucji 3 Maja, placu Marii 

Konopnickiej i innych stref.  

Wyjaśnienie Jw. 

11. Janusz Marek 

Struzik -  

Suwalska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  

5. Cele strategiczne i 

operacyjne 

5.1 Silni mieszkańcy 

  

 

i odpowiednio w  

5. 3 wyjątkowe środowisko 

dodanie pkt. D 

Kondycja finansowa: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego mieszkańców w 

zakresie dostawy ciepła, w 

związku z przyjęciem programu 

gospodarki niskoemisyjne w tym 

m.in. działania na rzecz 

konieczności wyrównania 

mieszkańcom wzrostu cen paliw, 

związanych z niemożliwością 

Brak akceptacji Proponowane uwagi 

wykraczają poza 

kompetencje i możliwości 

samorządu. 



niedotrzymania przez państwo 

polskie , a tym bardziej przez 

nasz region północno wschodni 

przyjętych i żądanych w u.e. 

uśrednionych zarówno w skali ue 

jaki w skali kraju wskaźników  

emisji; 

oraz zastosowania ulg za 

najwyższą w Europie i Polsce 

absorpcję CO
2 
największe 

zalesienie: puszcza augustowska, 

puszcza romnicka, obszary 

bagienne i zielone, cykl Krebsa, 

w regionie puszcza białowieska i 

bagna doliny Biebrzy oraz Narwi  

b) działania na rzecz 

wynegocjowania, wprowadzenia i 

zastosowania ulg 

wyrównawczych niskie średnie 

wynagrodzenia i emerytury w 

obciążeniach choćby tylko 

ogólnounijnych.  

i odpowiednio w 5.3. 1 punkty 

 A, poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego i punkcie 

 D, gospodarka niskoemisyjna 

poprzez rozdział i wydzielenie 

działań na dwa, trzy podtytuły 

  

1) bezpieczeństwo energetyczne 

a) w zakresie dostawy energii 

elektrycznej; 

b) w zakresie dostawy energii 

cieplnej 

c) inne 

 

12. Janusz Marek 

Struzik -  

Suwalska 

5. Cele strategiczne  5.1 Silni mieszkańcy 

 

dodanie pkt. F 

obrona cywilna: 

a) działania na rzecz remontu 

Brak akceptacji. Miasto realizuje swoje 

zadania związane z obroną 

cywilną poprzez  tworzenie 



Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

istniejących i budowy nowych 

schronów lub przystosowania 

istniejących pomieszczeń na schrony 

oraz ich wyposażenia 

b) działania edukacyjne w tym 

zakresie, szkolenia w zakresie 

sygnałów i alarmów, ewakuacji czy 

środków ochrony osobistej, 

c) działania w zakresie propagowania 

i doskonalenia zdolności obronnej 

mieszkańców, np .strzeleckich na 

starych i nowych strzelnicach 

d) działania wynegocjowania  dopłat 

ze środków unijnych na poprawę 

obrony cywilnej, szczególnie 

regionów i miast przylegających go 

wschodnich granic unii 

planu ochrony cywilnej. 

Ponadto projekty 

budowlane, decyzje o 

warunkach zabudowy, 

mpzp czy studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego   muszą być 

zgodne 

z zapisami określonymi w 

planie obrony cywilnej 

zatwierdzonym przez szefa 

obrony cywilnej na terenie 

miasta Suwałki.  

13. Jacek Szulc  Część I wprowadzenie, str. 5 

(Strategia) 

Na początku 

wprowadzenia mamy 

informację dot. 

koronawirusa i 

spodziewanej tzw. „drugiej 

fali” kryzysu, upadek wielu 

przedsiębiorstw, dużej 

skali bezrobocia itp. 

Zaproponowano zmianę zapisu  Częściowo 

uwzględniona. 

Zmiana zapisu na 

„negatywne konsekwencje 

gospodarcze”. 

14. Jacek Szulc  Cel 5.3.2. Cel Operacyjny: 

Dostępność komunikacyjna 

B. Zewnętrzna dostępność 

komunikacyjna (str.31) 

 

 

 

 

 

Punkt B. Zewnętrzna 

dostępność komunikacyjna 

Zaproponowano uzupełnienie o sieć 

drogową / modernizacja istniejących 

dróg na odcinku Suwałki-Augustów i 

Augustów - Białystok 

Akceptacja Dopisanie w zewnętrznej 

dostępności 

komunikacyjnej: 

połączenia Augustów-

Białystok. 

15. Jacek Szulc  3.2 Mieszkańcy i 

gospodarka (str. 14) 

 Aktualizacja danych Akceptacja Wykonawca zostanie 

poproszony o możliwość 

aktualizacji wszystkich 

danych. 



16. Emil Sieńko  Wstęp str. 5 bezpłatne przedszkola dla 

mieszkańców i zniżki w 

dostępie do żłobków (bon 

żłobkowy); 

Zaproponowano zmianę zapisu.  Brak akceptacji Zapis wystarczająco 

precyzyjny 

17. Emil Sieńko  1.Wprowadzenie  str. 6 wykreowanie 

rozpoznawalnego 

wydarzenia kongresowego 

o charakterze biznesowym 

w regionie 

transgranicznym w  postaci 

Forum Biznesowego 

Pogranicza, które odbywa 

się nieprzerwanie od roku 

2016 

 

 

Zaproponowano zmianę zapisu: „ W 

2020 r. V edycja Forum, w związku 

ze stanem epidemii, została 

przeniesiona na rok 2021)”. 

Akceptacja  

18. Emil Sieńko  Wprowadzenie  (str. 6) Zwiększenie 

samowystarczalności 

energetycznej miasta 

poprzez budowę 

bezemisyjnej spalarni 

odpadów stanowiącej 

jednocześnie źródło energii 

cieplnej i elektrycznej w 

połączeniu z inwestycjami 

w rozbudowę potencjału 

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych; 

 

 

Zaproponowano zmianę zapisu o 

uzupełnienie informacji o 

planowanym i koniecznym udziale 

podmiotu gospodarczego w tym 

procesie budowlanym. 

Brak akceptacji.  Skala takiego 

przedsięwzięcia zależy od 

wolumenu odpadów 

możliwych do pozyskania i 

przetworzenia w tego typu 

instalacji. W chwili 

obecnej trwają analizy 

dotyczące ilości odpadów 

możliwych do pozyskania. 

Sztywny zapis dotyczący 

konieczności pozyskania 

inwestora prywatnego 

byłby niecelowy i zbyt 

daleko idący na obecnym 

etapie. 

19. Emil Sieńko  przypis 1 (str. 9)  [..] wchodzą w życie w 

listopadzie 2020 r.) 

 

 

 

Aktualizacja zapisu [..] weszły w 

życie 

Akceptacja  

20. Emil Sieńko  3.4.4. Instytucje Otoczenia 

Biznesu (str. 17)  

Na terenie Suwałk i 

okolicznych gmin 

zlokalizowana jest 

Zaproponowano zmianę zapisu  Akceptacja Zmiana zapisu na: 

Suwalska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. pełni 



Suwalska SSE. Głównymi 

atutami SSE są ulgi w 

podatkach dochodowych 

oraz w pełni uzbrojone 

tereny objęte MPZP. 

funkcję zarządzającego 

obszarem wspierania 

nowych inwestycji o 

łącznej powierzchni ok. 26 

414 km² (2 641 400 ha)  

 

Swoim zasięgiem obejmuje 

całe województwo 

podlaskie, 2 powiaty 

województwa warmińsko-

mazurskiego: ełcki i 

gołdapski oraz 4 powiaty 

województwa 

mazowieckiego: łosicki, 

ostrowski, sokołowski i 

węgrowski. 

21. Emil Sieńko  F. Promocja społecznej 

odpowiedzialności biznesu 

(str. 26) 

- finansowe i 

pozafinansowe wsparcie 

dla przedsiębiorstw 

wdrażających ideę 

społecznej 

odpowiedzialności biznesu 

 

 

Zaproponowano zmianę zapisu Akceptacja Zmiana zapisu na 

„promowanie idei 

społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu” 

22. Emil Sieńko  str. 27 5.2.2 lit b stworzenie kompleksowej 

koncepcji efektywnej 

promocji gospodarczej 

miasta Suwałki. 

 

Zaproponowano 

rozwiniecie/doprecyzowanie 

zapisów. 

Wyjaśnienie Strategia nie rozstrzyga 

formy ujęcia działań dot. 

promocji gospodarczej 

miasta. Nie musi to 

przybierać charakteru 

osobnej strategii. 

Najważniejsza w tym 

przypadku będzie 

skuteczność działań a nie 

rodzaj dokumentu, w 

którym będą one ujęte. 

23. Emil Sieńko  C. Współpraca zewnętrzna 

(str. 27)  

- mające na celu 

utworzenie centrum 

logistycznego, 

Zaproponowano doprecyzowanie 

działania. 

Wyjaśnienie Zapis nie oznacza 

tworzenia w strukturach 

miasta centrum 

logistycznego ale promocję 



miasta jako  dobrej 

lokalizacji do prowadzenia 

tego typu działalności.  

 

Korekta zapisu: 

„Promowanie miasta jako 

miejsca atrakcyjnego do 

lokalizacji przedsięwzięć  z 

branży logistycznej, 

transportowej”. 

24. Emil Sieńko  D. Rozwój infrastruktury 

teleinformatycznej (str. 32)  

- wspieranie operatorów 

telekomunikacyjnych m.in. 

poprzez ułatwianie dostępu 

do miejskich kanałów 

teletechnicznych 

 

Zaproponowano wyjaśnienie czy to 

jest zasadne/możliwe wsparcie w 

tym zakresie operatorów 

telekomunikacyjnych  

Brak akceptacji Informacja zbyt 

szczegółowa jak na 

dokument o charakterze 

strategicznym.  

25. Emil Sieńko  7.2. Źródła finansowania 

realizacji strategii (str. 39) 

istotnym czynnikiem 

zwiększającym potencjał 

finansowy realizacji 

Strategii powinno być 

partnerstwo publiczno-

prywatne. 

Zaproponowano przeredagowanie 

zdania, w nastepujący sposób: 

„istotnym czynnikiem 

zwiększającym potencjał finansowy 

realizacji Strategii może okazać się 

partnerstwo publiczno-prywatne” 
 

 

Akceptacja Korekta zapisu 

26. Emil Sieńko  7.3.System monitorowania i 

ewaluacji  (str. 40 ) 

Wsparciem informacyjnym 

na temat postępów w 

realizacji Strategii będą 

sondaże: 

-społeczny, 

przeprowadzany na 

reprezentatywnej grupie 

mieszkańców oraz - sondaż 

koniunktury gospodarczej, 

przeprowadzony wśród 

właścicieli firm. Oba 

sondaże będą realizowane 

w miesiącach: luty-marzec, 

by ich wyniki mogły być 

częścią Raportu o stanie 

Zaproponowano  doprecyzowanie 

punktu albo jego wykreślenie.  

Wyjaśnienie Sondaże będą prowadzone 

w celu wzmocnienia 

systemu realizacji strategii 

i przyczynią się do 

pozyskania informacji nt. 

skuteczności procesu 

wdrażania i adekwatności 

wdrażanej strategii w 

stosunku do istniejących 

potrzeb. Kwestia próby 

losowej jest kwestią 

techniczną i będzie 

rozstrzygnięta na etapie 

realizacji badania. 



 

 

Tabela nr 2. Uwagi do projektu  „Diagnozy Strategicznej”  

 

Miasta. Sondaże będą 

przeprowadzone 

dwukrotnie w okresie 

realizacji strategii, w roku 

2025 oraz na koniec 

realizacji w roku 2030 

 

27. Emil Sieńko  Tabela 2. Lista wskaźników 

kontekstowych (str.40) 

 

wskaźniki lista 

 

Zaproponowano aby do każdego 

podanego wskaźnika  w BDL GUS 

(może być w przypisach) 

Akceptacja Wykonawca przekaże dane 

w trybie roboczym. 

LP. 

OSOBA  CZĘŚĆ DIAGNOZY, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

ZAPIS W DIAGNOZIE 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA 

PROPOZYCJA ZMIANY 

PROPONOWANY 

SPOSÓB 

ROZSTRZYGNIĘCIA 

UWAGI 

 

1. 

 

Jacek Szulc  Pkt. 1.2 Mieszkańcy i 

gospodarka (str. 18) 

Pkt. 1.2 Mieszkańcy i 

gospodarka 

Aktualizacja danych Akceptacja Wykonawca zostanie 

poproszony o możliwość 

aktualizacji wszystkich 

danych. 

 

2. 

 

Jacek Szulc  Pkt. 1.3 Przestrzenie 

zamieszkania i wypoczynku 

str. 21  

Pkt. 1.3.1 Jakość życia  

1.3.2 Turystyka  

Aktualizacja danych Akceptacja Wykonawca zostanie 

poproszony o możliwość 

aktualizacji wszystkich 

danych. 

3. Jacek Szulc  Pkt. 1.4 Środowisko dla 

biznesu 

Pkt. 1.4 Środowisko dla 

biznesu 

Aktualizacja danych  Akceptacja Wykonawca zostanie 

poproszony o możliwość 

aktualizacji wszystkich 

danych. 

4. Jacek Szulc  Pkt. 1.5.3 Współpraca 

gospodarcza 

Pkt. 1.5.3 Współpraca 

gospodarcza 

Aktualizacja informacji dot. Forum 

Biznesowego Pogranicza 

Akceptacja  


