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1. INFORMACJE OGÓLNE O PROCESIE
a. Podstawa prawna konsultacji

Działania realizowane w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Miasta - Olsztyn 2030+ przeprowadzono w oparciu o niżej wymienione regulacje:

• art. lOf ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 
559 ze zm.)

• art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 
z 2021 poz. 1057)

• Uchwałę nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn (Dz.U. 
Woj. Warm.-Maz. 2013.1718)

• Uchwałę nr XXXI/519/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta - 
Olsztyn 2030+, w tym trybu jego konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

• Zarządzenie nr 122 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 222 r. w sprawie przeprowadzenia 
drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju 
Miasta - Olsztyn 2030+"

b. Cel konsultacji

Celem konsultacji było zebranie propozycji i uwag mieszkańców i mieszkanek Olsztyna dotyczących 
projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+.

c. Zasięg terytorialny i termin konsultacji

Drugi etap konsultacji społecznych miał zasięg ogólnomiejski. Uczestnikami spotkań byli mieszkańcy 
Olsztyna (w tym seniorzy, młodzież), radni Rady Miasta Olsztyna, przedstawiciele: organizacji 
pozarządowych, olsztyńskich rad osiedli, środowisk biznesowych oraz naukowych.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 04 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.

3



d. Wykorzystane kanały komunikacji

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwych formach udziału w nich pojawiła się: 

• na konferencji otwierającej proces konsultacji zorganizowanej dnia 04 maja 2022 r.

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

• na miejskim portalu internetowym www.olsztyn.eu

• na miejskim portalu internetowym www.konsultacie.olsztyn.eu zakładka Strategia 2030+

• na profilu Facebook Miasto Olsztyn

• na profilu Facebook Olsztyn 2030+.

Dodatkowo, informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych wraz z zaproszeniem wzięcia udziału 
w nich została przesłana bezpośrednio do Rady Miasta Olsztyna oraz 60 podmiotów - interesariuszy 
społecznych i gospodarczych Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ (przedstawicieli organizacji 
senioralnych, organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich oraz studenckich, środowisk 
gospodarczych, naukowych, olsztyńskich rad osiedli).

2. FORMY KONSULTACJI

a. Zamieszczenie podstawowych informacji na stronie konsultacje.olsztyn.eu

Na portalu www.konsultacie.olsztyn.eu wszystkim zainteresowanym udostępniono dokumenty, 

stanowiące bazę wiedzy o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym Olsztyna, 

a także projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ wraz z formularzem 

konsultacyjnym, informacje o terminach i miejscach/formach spotkań konsultacyjnych.
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■$1 DEZAARISR 9 O OcHs'Scia ociuęprtcric, •tkania, warsztaty, debaty

Rozporzyrwmy II luft konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumeU: Strategii Rozwoju 
Ma sta ■ Olsztyn 2030*. Celem arugiego etapu konsultacji społecznych test aktywne zaanoazowame się 
mlMzkjfjco.v l partnerów w proces przygotowywania dokumentu, o tym samym zapoznanie uczestników 
konsultacji 2 projektem Strategii Rozwopj 
wniosków z pierwszego etapu kcnsuUscjl oraz zebranie uwag wraz z ustosunkowaniem się do uch. 
Ekspertem głównym prac nod strategią Olsztyn 20301 jest Wojciech Dziemienowlez, dr hob, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Geogiafil Miast 1 Panowania Przestrzennego na 
Wydziale Geografii 1 Studiów Regionalnych UW. właściciel firmy Geoprofc pracowrck Instytutu Rozwoiu 
Miast i Regionów w projekcie GotposliategCztonek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Polskiej Akademii Nauk Wrrpółtwórra

aktualnej Strategii Miasta Olsztyna, Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Strategii 
Warszawa 2030 oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym l lokelnym w Polsce. 
Współpracuje z samorządami w zakresie ewaluaql l badsń nad czynnikami rozwoju Kierownik 
specjalności foresight terytorialny na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie wanzawsktm 
Konsultacje odbędą slg w dniach 04 maja 2022 r, - 22 czerwca 2022 r. z wykorzystaniem nasl<pu|ących ferm:

• spotkań konsultacyjnych, piezentu|ących projekt Strategii.

• zbielania uatnycti uwag i propozycji • w czasie spotkań konsultacyjnych,

■ zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej ■ z wykorzystsriem formularza konsultacyjnego,

• przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu Gmnnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

• przekazania projektu dokumentu do konsultacji pod miętom, o których mowa w arL 6 usl 3 ustawy z 
dnia 6 gtudris 2C06 r.
o zasadach prowadzenia pclityki rozwoju

Harmonogram

Podstawy prawna - Olsztyn 2030*. opracowanym na podstawie

Baza władzy

O tym będziemy rozmawiać

spotkania, warsztaty, debaty
wszystkich r.zlenth strategii rozwoju województwa warmińskomazursHego.

Promocja

Harmonogram II
Projekti Olsztyn 2030*

Formularz, uwagi, opinia
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^ « 2MKJ02 O

>■

b. Spotkania konsultacyj'ne, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat projektu Strategii Rozwoju 
Miasta - Olsztyn 2030+

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano osiem otwartych spotkań 

konsultacyjnych. Szczegółowy harmonogram przedstawiono poniżej:

- Spotkanie I - 18 maja 2022 r. godz. 17.00 - otwierające dyskusję (miejsce: Zajezdnia Trolejbusowa, 
ul. Knosały 3B, Olsztyn)

- Spotkanie II - 19 maja 2022 r. godz. 12.00 - ze środowiskiem seniorów (miejsce: sala 219 
olsztyńskiego Ratusza)

- Spotkanie III - 19 maja 2022 r. godz. 17.00 - z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
(miejsce: sala 219 olsztyńskiego Ratusza)

- Spotkanie IV - 26 maja 2022 r. godz. 17.00 - z przedstawicielami środowisk biznesowych (w formie 
on-line)

- Spotkanie V - 27 maja 2022 r. godz. 17.00 - z olsztyńską młodzieżą (w formie on-line)

- Spotkanie VI - 09 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - ze środowiskiem naukowym (w formie on-line)

- Spotkanie VII - 10 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - z przedstawicielami olsztyńskich rad osiedlowych 
(miejsce: Tartak Raphaelsohnów, ul. Knosały 3B, Olsztyn)

- Spotkanie VIII - 22 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - podsumowujące prace nad dokumentem (miejsce: 
Zajezdnia Trolejbusowa, ul. Knosały 3B, Olsztyn).
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Pięć z wyżej wymienionych spotkań obywało się stacjonarnie (spotkanie otwierające dyskusję 

nad dokumentem, ze środowiskiem seniorów, z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz 

olsztyńskich rad osiedlowych, a także spotkanie podsumowujące prace nad projektem Strategii). Trzy 

spotkania (z przedstawicielami środowisk biznesowych, naukowych oraz z olsztyńską młodzieżą) 

zostały przeprowadzone on-line na platformie komunikacyjnej MS Teams, zapewniając ich 

uczestnikom jednoczesną transmisję wizji i dźwięku. Linki do transmisji on-line były wysyłane na 

adresy e-mail osób zgłaszających chęć udziału w nich, przesyłanych na adres 

strategia2030(5)olsztvn.eu. a także udostępnione szerokiemu gronu mieszkańców Olsztyna. Wszystkie 

wyżej wymienione spotkania miały charakter otwarty. Mogli w nich uczestniczyć wszyscy 

zainteresowani - mieszkańcy, instytucje, organizacje i in.

Wszystkie spotkania były protokołowane a raporty z ich przebiegu zamieszczono na stronie 

https://konsultacie.olsztyn.eu/konsultacie-spoleczne/01798f08-cb52-458f-8190-

f6f4a9279a6f/0179ccd7-e5f3-4550-abeb-180a7bl5f296

c. Zbieranie uwag do dokumentu na piśmie lub drogą elektroniczną

Na portalu konsultacje.olsztyn.eu (zakładka Olsztyn 2030+) zamieszczono Ogłoszenie 

Prezydenta Olsztyna z dnia 02.06.2022 r. o przeprowadzeniu drugiego etapu procesu 

konsultacyjnego w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+, w treści którego 

szczegółowo przedstawiono cel, obszar, formy konsultacji, a także terminy, sposoby przekazywania 

uwag do projektu Strategii. Ponadto do gmin ościennych i ich związków, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych przekazano do zaopiniowania projekt konsultowanego dokumentu 

(łącznie 18 podmiotów), a także do Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Olsztynie.

Na potrzeby przeprowadzanego procesu przygotowano formularz konsultacyjny, na którym 

mieszkańcy Olsztyna oraz wszyscy zainteresowani interesariusze Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 

2030+ mieli możliwość złożenia uwag, opinii i propozycji zmian zapisów konsultowanego projektu 

Strategii.

W trakcie prowadzonego procesu konsultacyjnego sześć podmiotów złożyło na piśmie 12 opinii 

i uwag do przedłożonego projektu dokumentu, z tego cztery podmioty skorzystały z możliwości 

wyrażenia zdania/zgłoszenia zmiany zapisu projektu Strategii - w formie elektronicznej, na adres e

mail strategia2030(5)olsztvn.eu.
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W tabeli poniżej przedstawiono uwagi i opinie wyrażone przez interesariuszy procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+, a 

także sposób, w jaki wniesione uwagi zostały rozpatrzone.

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI 

UZASADNIENIE STANOWISKA

CZĘŚĆ
DOKUMENTU

TREŚĆ UWAGI UZASADNIENIEAUTOR UWAGILp.

Ocena stanu wód i ich zagrożeń jest 
niezwykle istotna ze względu na 

obecność na terenie miasta jezior i 
rzek. Wnioski z diagnozy powinny 
zawierać informacje o zasobach i 

stanie jakościowym wód 
powierzchniowych, identyfikację 

presji na środowisko wodne, a także 
wynikać z analizy trendów. 

Proponujemy uzupełnić wnioski w 
tym zakresie.

Cel strategiczny Olsztyn 
wrażliwy, 5.1. Kluczowe wnioski 

z diagnozy dotyczące celu 
strategicznego (str. 10). 
Całkowicie pominięto 

zagadnienia gospodarki wodno- 
ściekowej i ochrony wód.

Uwaga uwzględniona.PGW Wody Polskie CELE STRATEGII1

Część 5.1 Kluczowe wnioski z diagnozy dotyczące 
celu strategicznego uzupełniono o pkt 7 w 

brzmieniu:
„7. Znaczącą rolę w krajobrazie Olsztyna 

odgrywają jeziora i rzeki. Grunty pod wodami 
pokrywają 850 ha, stanowiąc blisko 10% 

powierzchni miasta. Istotne jest ograniczenie 
antropopresji na środowisko wodne."

W ostatnich latach ochrona jakości 
wód jezior nabiera szczególnego 
znaczenia ponieważ podlegają 

rosnącej antropopresji. Są 
szczególnie wrażliwe na 

zanieczyszczenie i mają ograniczone 
możliwości samooczyszczania. 
Należy podkreślić, że działania 

ochronne powinny dotyczyć nie 
tylko samych akwenów wodnych 

lecz również ich zlewni 
bezpośrednich oraz tzw. stref

5.3 Cel operacyjny: Olsztyn 
bezpieczny (str. 13 Tabela 1). 
W odniesieniu do zagadnień 
związanych z ochroną wód 

wskazano jeden cel operacyjny 
„Ograniczanie źródeł emisji 

zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych" co jest 
niewystarczające mając na 
uwadze charakter obszaru 

miasta leżącego w 
bezpośrednim sąsiedztwie jezior

Uwaga uwzględniona.PGW Wody Polskie CELE STRATEGII2

Część 5.6 Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn wrażliwy, w odniesieniu do celu 

operacyjnego Olsztyn bezpieczny" uzupełniono o 
zapis w brzmieniu:

„Ochrona stref przybrzeżnych jezior oraz rzek 
związana z rozwojem zabudowy miejskiej i 

rosnącą presją turystyczną."

C-OLSZTYN 2030 +
I__ J SPOTKANIA/WARSZTATY/DYSKUSJE

konsultacje.olsztyn.eu

http://www.olsztyn.eu


i rzek. Celami operacyjnymi 
powinny być również ochrona 
stref przybrzeżnych jezior oraz 

rzek związana z rozwojem 
zabudowy miejskiej jak i rosnącą 

presją turystyczną.

buforowych. W ograniczanie presji 
powinno być zaangażowanych wiele 

różnych podmiotów, jednostek, 
instytucji zarówno na etapie 

kształtowania planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

realizacji infrastruktury, 
ograniczonego gospodarowania w 

strefach przybrzeżnych, właściwego 
korzystania z zasobów wodnych.

PGW Wody Polskie 5.3 Cel operacyjny: Olsztyn 
bezpieczny (str. 13 Tabela 1). 

Brak kierunku działania 
dotyczącego zagadnień 

związanych z zagrożeniami 
powodziowymi.

Zgodnie z aktualnymi mapami 
zagrożenia powodziowego 

opublikowanymi w 2020 r. na 
terenie miasta Olsztyn występują 
obszary szczególnego zagrożenia 

powodziowego od rzeki Łyna. Zasięg 
tych obszarów jest wskazany na 

warstwach przestrzennych 
dostępnych na stronie Hydroportal 
(https://wodv.isok.gov.pl/imap kzg 
w/?gpmap+gpMZP). Obecnie trwają 

prace nad aktualizacją „Planu 
zrządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Pregoły", który 
będzie obowiązywać od 2022 r. 

(https://stoppowodzi.pl). W ramach 
ww. planu w granicach miasta 

Olsztyn przewidziano do realizacji 
następujące działania: 

-Analiza możliwości stosowania w 
miastach i terenach 

zurbanizowanych mobilnych

CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona.3

Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.3 
(część 5.6 Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn wrażliwy).
Niemniej poziom szczegółowości uwagi dotyczy 

bardziej etapu wdrażania niż planowania 
strategicznego.
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systemów ochrony przed powodzią 
dla wody Q1% na OP Łyna,

- Analiza możliwości zwiększenia 
retencji na obszarach rolniczych i 

zurbanizowanych na obszarze 
Zlewni Łyny,

- Analiza skuteczności systemu 
zarządzania ryzykiem i 
rekomendacja zmian. 

Proponujemy uwzględnienie ww. 
zagadnień.

Ogólne zapisy celów operacyjnych 
uniemożliwiają opracowanie 

szczegółowych projektów i list 
rankingowych realizacji zadań oraz 

oceny przydatności składanych 
projektów w poszczególnych celach.

Uwaga o charakterze opinii.Cele operacyjne zostały 
sformułowane hasłowo na 
bardzo wysokim poziomie 

uogólnienia.

PGW Wody Polskie CELE STRATEGII4

Uzasadnienie: W projekcie dokumentu przyjęto 
zasadę dwóch poziomów zarządzania: 

strategiczny oraz wdrożeniowy. W projekcie 
Strategii przedstawiono ogólne założenia rozwoju 
społeczno-gospodarczo-przestrzennego Olsztyna. 

Ich uszczegółowienie nastąpi na etapie 
wdrożeniowym.

Proponuję zweryfikować/ 
uzupełnić strategię rozwoju 
miasta w oparciu o zapisy 
„Drugiej aktualizacji planu 

gospodarowania wodami w 
dorzeczu Pregoły". Jest to 

dokument strategiczny 
określający kierunki działania w 

gospodarce wodnej na lata 
2022-2027 (aktualnie znajduje 

się w końcowym etapie 
_________ legislacji)._________

Dokument zawiera 548 działań, 
zaplanowanych do realizacji przez 

różne podmioty, wtvm 
samorządowe, przy założeniu 

wsparcia finansowego ze strony 
środków krajowych jak i unijnych. 

Działania pogrupowano w 
następujących kategoriach:

- Edukacja i informacja,
- Gospodarka ściekowa,

- Kształtowanie stosunków 
__________wodnych,__________

Uwaga uwzględniona.PGW Wody 
Polskie

INNE5

Uzupełniono zapis w części 8.4. Kierunki działań i 
rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej 

dla całego miasta.
Zapis w brzmieniu: "Wszelkie działania należy 
planować i przeprowadzać z uwzględnieniem 

wymagań określonych przepisami, w tym m.in. w 
zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, 

prawa wodnego, na każdym etapie na którym 
będzie to wymagane przepisami."
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- Ograniczenie zanieczyszczeń
obszarowych z rolnictwa,

- Poprawa warunków w obszarach
chronionych,

- Poprawa warunków 
hydromorfologicznych, 

-Zapewnienie ciągłości biologicznej 
i morfologicznej rzek,

- Kształtowanie stref buforowych
(jeziora),

- Redukcja zrzutów substancji
priorytetowej.

Proponujemy dokonanie przeglądu 
planowanych działań na obszarze 

miasta i dokonanie na tej podstawie 
weryfikacji zapisów strategii. Link do 

dokumentu
https://apgw.wody.gov.pl

Projekt Strategii uwzględnia tego typu działania, 
w ramach celu operacyjnego 5.3 (część 5.6 

Kierunki działań w celu strategicznym Olsztyn 
wrażliwy).

Cytowane w strategii wnioski z 
diagnoz (brak dostępu do tego 

dokumentu) nie zawierają analizy 
uwarunkowań występujących w 

poszczególnych dziedzinach a 
także opisu zmian, które nastąpią 

w wyniku wdrażanych obecnie 
programów. Wnioski nie 

charakteryzują jednoznacznie 
mocnych i słabych stron, są 

rozproszone - przypisane do 
różnych rozdziałów.

Proponujemy uzupełnienie 
wniosków o te elementy (jeżeli 

zostały zawarte w diagnozie) oraz 
zestawienie ich w formie analizy 

SWOT, co poprawi czytelność 
charakterystyki obszaru miasta, 

uwarunkowań jego funkcjonowania, 
mocnych i słabych stron, a także 

perspektyw rozwoju.

PGW Wody Polskie Uwaga nieuwzględniona.INNE6

Uzasadnienie: Dokument pn. Diagnoza sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej Olsztyna 

za lata 2013- 2019 zamieszczono na stronie 
https://konsultacie.olsztvn.eu/konsultacie-

spoleczne/01798f08-cb52-458f-8190-
f6f4a9279a6f/01798f0b-ed50-43d5-alc9-

a60eae244ea0

Projekt Strategii opracowano zgodnie z art. 10a 
ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Dokument zawiera kluczowe wnioski, 
przedstawione w Diagnozie sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Olsztyna za lata
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2013-2019.

W opinii W-M SEE wskazane 
wartości to powierzchnia 

obejmująca niezagospodarowane 
tereny inwestycyjne, pozostające w 
granicach W-M SSE. Wyjaśniono, że 

ich zdecydowana większość 
wymaga dozbrojenia, bądź nie 

posiada miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

„zbyt mato uwagi poświęcono w 
niej kwestii gruntów 
inwestycyjnych dla 

potencjalnych nowych 
inwestorów". Przedstawiona w 
projekcie Strategii informacja 

[Cel strategiczny: Olsztyn 
proaktywny, pkt 7.1 Kluczowe 
wnioski z diagnozy dotyczące 

celu strategicznego], iż „Olsztyn 
dysponuje wolnymi terenami 

inwestycyjnymi dostosowanymi 
do potrzeb różnych inwestorów 

(ważne są również tereny 
położone w W-M SSE}" nie jest 

precyzyjna..

Uwaga uwzględniona.Warmińsko- 
Mazurska 

Specjalna Strefa 
Ekonomiczna

CELE STRATEGII7

Uzasadnienie: Uzupełniono pkt. 1 [część 7.1. 
Kluczowe wnioski z diagnozy dotyczące celu 

strategicznego] w brzmieniu:
„ 1. Olsztyn dysponuje wolnymi terenami 

inwestycyjnymi dostosowanymi do potrzeb 
różnych inwestorów (ważne są również tereny 

położone w W-M SSE). Część powierzchni 
wymaga dozbrojenia i objęcia mpzp."

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

„strategiczne działania miasta 
na najbliższy okres powinny 

uwzględniać większe 
zaangażowanie w 

przygotowanie nowych terenów 
pozwalające na skuteczne 

zainteresowanie ich właśnie 
Olsztynem."

Warmińsko- 
Mazurska 

Specjalna Strefa 
Ekonomiczna

CELE STRATEGII8

11



Str. 13 Projektu 
5. Cel strategiczny: Olsztyn 

wrażliwy
Cel operacyjny: Olsztyn 

empatyczny 
Działanie na poziomie 

„organizacja" jest: „Rozwój 
centrów aktywności lokalnej i 

zwiększanie dostępności 
potrzebujących do różnorodnych 

form aktywności" 
Postulujemy zmianę na : 

„Rozwój centrów aktywności 
lokalnej, w tym Centrum 
Aktywności Seniorów i 

zwiększanie dostępności 
potrzebujących do różnorodnych 

form aktywności"

Sytuacja demograficzna powoduje, 
że populacja seniorów w Olsztynie 

rośnie. Przygotowanie usług i 
związanej z nimi infrastruktury 
miasta w odpowiedzi na trend 

„Srebrnego Tsunami" jest 
koniecznością, co zostało 

uwzględnione w analizie danych do 
projektu Strategii Rozwoju Miasta - 

Olsztyn 2030+. W działaniach na 
poziomie obywatela zostało również 

określone działanie w zakresie 
rozwoju inicjatyw aktywizujących 

seniorów.
Rada Olsztyńskich Seniorów od 
początku swojego powstania w 
2015 roku postuluje utworzenie 

Olsztyńskiego Centrum Seniorów, 
które będzie miejscem aktywizacji i 

wsparcia tej rosnącej grupy 
społecznej. Jako przedstawiciele tej 
grupy byliśmy w wielu miejscach w 
Polsce, aby zobaczyć rozwiązania 

stosowane od lat właśnie w 
prowadzeniu centrów aktywności 

seniorów (min. Gdynia, Toruń, 
Białystok). W naszym mieście od lat 
zabiegamy o przeznaczenie budynku 

oraz stworzenie warunków do 
prowadzenia miejsca, w którym 
seniorzy czuliby się „u siebie". 
Wiele wskazanych przez nas 
lokalizacji (budynek przy ul. 
Warszawskiej, basen przy

Rada Olsztyńskich 
Seniorów

CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona.9

Uzasadnienie:
Projekt Strategii uwzględnia tego typu 

działania, w ramach celu operacyjnego 5.2 
(część 5.6 Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn wrażliwy) oraz celu operacyjnego 7.2 
(część 7.6 Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn proaktywny).

W projekcie Strategii wskazano potrzebę 
rozwoju centrów aktywności lokalnych, z 

których korzystać będą mogli wszyscy 
mieszkańcy Olsztyna - bez względu na wiek. 

Dążeniem władz miasta jest stworzenie 
przyjaznej przestrzeni aktywności i współpracy 

międzypokoleniowej.
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Głowackiego, budynek Come In) nie 
zyskało akceptacji Prezydenta lub 
nawet mimo wygranej w OBO nie 
zostało sfinalizowanych. Dlatego 

postulujemy, aby w Strategii znalazł 
się wprost zapis o Centrum 

Aktywności Seniorów. Aby wyjść 
naprzeciwko działaniom 

administracji miasta 
przygotowaliśmy we współpracy z 
Federacją Organizacji Socjalnych 

FOSa wstępny standard 
funkcjonowania Centrum, który jest 
jeszcze w fazie roboczej, ale który 
załączamy do niniejszego wniosku.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga dotyczy rzek, które nie są 

położone w strefach otoczenia jezior.

Fundacja Nexus z 
siedzibą w 
Olsztynie

CELE STRATEGII W przybliżeniu połowa długości rzeki 
Wadąg znajduje się w granicach 

administracyjnych Olsztyna. Dolina 
Wadąga (jak i sąsiadujący z nią Las 

Miejski) stanowi korytarz 
ekologiczny łączący jezioro Wadąg z 

doliną rzeki Łyny. Szczególna 
wartość doliny rzeki Wadąg polega 
na takim ukształtowaniu terenu na 

prawie całej jej długości, że 
utrudniona jest na tym obszarze 

antropopresja, co sprzyja 
zachowaniu bioróżnorodności na 

wspomnianym obszarze. 
Korzystnym rozwiązaniem dla 

zachowania wartości przyrodniczych 
tego terenu byłoby wyłączenie z 

prac lub przynajmniej znaczące ich

10 8.2.2.5 Strefy otoczenia jezior 
- str. 34 - Kierunki działań i 
rekomendacje w zakresie 

polityki przestrzennej dla Stref 
otoczenia jezior wśród 

kierunków działań autorzy 
wymieniają przyjęcie ochrony 
wartościowych kompleksów 
zieleni naturalnej, terenów 

zieleni krajobrazowej, 
zespołów leśnych i systemu 

wód powierzchniowych, w tym 
jezior i rzek z otoczeniem. 

Naszym zdaniem warto więcej 
uwagi poświęcić ochronie 
doliny rzeki Wadąg oraz
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ograniczenie w wydzieleniach 
leśnych bezpośrednio sąsiadujących 
z rzeką Wadąg na odcinku pomiędzy 

mostem na rzece Wadąg w 
miejscowości Wadąg (koniec ul. 

Jagiellońskiej) a ujściem rzeki Wadąg 
do rzeki Łyny. W monografii 

ornitologicznej „Ptaki Olsztyna" 
(Dulisz B, Lewandowski K, 

Nowakowski J. Olsztyn 2006) 
omawiany obszar (pod nazwą 

„Dolina Wadąga") jest 
rekomendowany do objęcia 

ochroną.
Podobne ograniczenia w gospodarce 
leśnej powinny dotyczyć doliny rzeki 

Łyny, w wydzieleniach leśnych 
sąsiadujących z rzeką pomiędzy ul.

Leśną a ujściem rzeki 
Wadąg do Łyny. W ww publikacji 

rekomendowany obszar wymieniony 
jest pod nazwą „Dolina Łyny".

ochronie doliny rzeki Łyny

Fundacja Nexus z 
siedzibą w 
Olsztynie

11 CELE STRATEGII Uwaga uwzględniona.8.2.2.6. Strefa Lasu Miejskiego 
str. 35 - Zapis „Należy 
zachować funkcje lasu 

ochronnego przy jednocześnie 
prowadzonej umiarkowanej 
działalności gospodarczej. 

Podstawowymi funkcjami, dla 
których będą prowadzone 

przekształcenia w 
zagospodarowaniu terenów

Las Miejski ze względu na swoją 
rozległość może stanowić obszar, na 

którym można pogodzić potrzeby 
człowieka z potrzebami roślin i 
zwierząt w nim występujących. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
ograniczenie lub wyeliminowanie 

zabiegów gospodarczych w dolinach 
olsztyńskich rzek oraz w otoczeniu 
jezior. Ponadto miejsca podmokłe 
(ważna rola także ze względu na

Rzeki Łyna i Wadąg, w części gdzie mają zalesione 
brzegi i skarpy, na których mogłaby być 

prowadzona gospodarka leśna, objęte są strefą 
Lasu Miejskiego - L. Wadąg przepływa także przez 
strefę Gl, a Łyna przez strefy M2, C, M6, U. Zapisy 

dla stref otoczenia jezior ich nie dotyczą. 
Uwagę uwzględniono, dodając następujący zapis 

w ustaleniach dla strefy Lasu Miejskiego, w 
brzmieniu:
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niedobory wody w kraju) oraz o 
ukształtowaniu terenu, który 

utrudnia wykonywanie prac leśnych 
są również z racji swego charakteru 

naturalnie predysponowane do 
ograniczenia lub wyłączenia z prac 

gospodarczych. Obszary te, w 
mniejszym stopniu narażone na 

penetrację ludzi, stanowią swego 
rodzaju ostoje zwierząt oraz 

sprzyjają zachowaniu w 
nienaruszonym stanie szaty 

roślinnej.
W najbliższym czasie w ramach 
opracowywania Uproszczonego 

Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla 
Lasu Miejskiego w Olsztynie na lata 
2024-2033 należy uwzględnić nowe 

podejście do gospodarowania 
_______ zasobami leśnymi._______

„Kierunki działań i rekomendacje w zakresie 
polityki przestrzennej dla strefy Lasu Miejskiego

leśnych są rekreacja, sport i 
wypoczynek, przy 

maksymalnym zachowaniu 
drzewostanu." warto 

uzupełnić o uwzględnienie 
utworzenia stref wyłączonych 

z gospodarki leśnej oraz 
rekreacji.

Priorytetem jest utrzymanie zwartego kompleksu 
leśnego, tworzącego jeden z głównych elementów 
środowiska naturalnego miasta Olsztyna. Należy 

zachować funkcje lasu ochronnego, przy 
jednocześnie prowadzonej umiarkowanej 

działalności gospodarczej. W gospodarce leśnej 
oraz przy ustalaniu zasad organizowania funkcji 

rekreacyjnej należy uwzględnić tereny w dolinach 
rzek predestynowane do objęcia ochroną."

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii 

(część 5. Cel strategiczny: Olsztyn wrażliwy; część 
6. Cel strategiczny: Olsztyn otwarty; 7. Cel 

strategiczny: Olsztyn proaktywny). 
Niemniej poziom szczegółowości 

uwagi dotyczy bardziej etapu wdrażania niż 
planowania strategicznego.

Brak wyraźnego nastawienia na 
zwiększenie potencjału 
gospodarczego Miasta.

W dokumencie za mało skupiono 
się na zachętach: w rozwijaniu 
przedsiębiorczości, tworzeniu 

atrakcyjnych miejsc pracy, 
zatrzymaniu dotychczasowych 

mieszkańców oraz osiedlaniu się 
nowych - w Olsztynie.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII12

15



Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Należy zadbać o zabezpieczenie 
środków na realizację celów 
Strategii- nie tylko środków 

zewnętrznych (subwencji, dotacji, 
programów), ale należy zwiększyć 
udział wydatków bieżących gminy 

Olsztyn, pochodzących z 
wpływów do budżetu Miasta.

13 INNE Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii 

(część 9.2. Ramy finansowe).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Potrzebne są wspólne, 
konstruktywne rozmowy, 

szukanie pomysłów, osobiste 
zaangażowanie każdego z 
olsztynian w życie Miasta i 

działanie na rzecz jego dobra, 
wzajemna inspiracja, przyjaźń.

Olsztyn jest miastem 
przyjaznym, dobrze 

dostrzegalnym i 
rozpoznawalnym poza jego 

granicami.

INNE Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii (w 

tym m.in. jako horyzontalna zasada realizacji 
Strategii - część 9.1. Zasady realizacji).

14

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Należy zadbać o powstanie 
miejsca przyjaznego seniorom, 
organizacji wspólnych spotkań i 

działań na rzecz seniorów.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2. 
(część 5.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn wrażliwy) oraz celu operacyjnego 7.2. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn proaktywny).

INNE15
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Należy podjąć działania 
zmierzające do zabezpieczenia: 
opieki kadry medycznej (lekarzy 

specjalistów, w tym m.in. 
geriatrów, kardiologów i in.) 
oraz sprawowania opieki nad 

osobami starszymi.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2. 
(część 5.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn wrażliwy) oraz celu operacyjnego 7.5. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn proaktywny).

INNE16

Zwrócono uwagę na pilną 
potrzebę kształcenia 

zawodowego, w zawodach 
wspierających i podnoszących 

komfort życia codziennego osób 
starszych.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2. 
(część 5.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn wrażliwy).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII17

Niezbędne jest podjęcie ścisłej 
współpracy na linii uczelnia - 

szkoły średnie - biznes; 
administracja - uczelnia - 

biznes; uczelnia - uczelnia.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii (w 

tym m.in. jako horyzontalna zasada realizacji 
Strategii - część 9.1. Zasady realizacji).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

INNE18

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym, nie 

mająca wpływu na zmianę zapisów projektu 
Strategii. Poziom szczegółowości 

uwagi dotyczy bardziej etapu wdrażania niż 
planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

19 Istnieje potrzeba przygotowania 
oferty edukacji 

ponadpodstawowej 
uzupełniającej się wzajemnie, 

bez powielania kierunków 
kształcenia przez szkoły 
funkcjonujące na rynku 

olsztyńskim (współpraca vs.
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konkurencja).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Istnieje potrzeba wypracowania 
specjalizacji uczelni działających 

na terenie Olsztyna. Podjęcie 
współpracy i wspólne rozmowy 

pozwolą na przygotowanie 
oferty edukacyjnej 

dostosowanej do potrzeb rynku 
pracy.

20 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym, nie 

mająca wpływu na zmianę zapisów projektu 
Strategii. Poziom szczegółowości 

uwagi dotyczy bardziej etapu wdrażania niż 
planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Istotne jest, by wszyscy włączyli 
się w życie miasta, współpracę na 
rzecz poprawy warunków życia w 

mieście. Należy rozmawiać, 
współpracować.

21 INNE Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii (w 

tym m.in. jako horyzontalna zasada realizacji 
Strategii - część 9.1. Zasady realizacji).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Ważnym jest podjęcie działań 
zmierzających do przyciągnięcia 
młodych ludzi z regionu poprzez 
stworzenie dla nich dogodnych 

warunków podjęcia nauki, 
pracy, rozpoczęcia swojego 

pierwszego biznesu w Olsztynie, 
a później pozostania w nim na 

stałe.

Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Wskazana uwaga ma swoje odbicie 
w dotychczasowych zapisach projektu Strategii 

(część 5. Cel strategiczny: Olsztyn wrażliwy; część 
6. Cel strategiczny: Olsztyn otwarty; 7. Cel 

strategiczny: Olsztyn proaktywny).

CELE STRATEGII22
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Należy uzupełnić zapisy 
Strategii o informacje dotyczące 

programów wdrożeniowych 
Strategii Rozwoju Miasta 

Olsztyn 2030+: harmonogramu i 
procedur opracowywania, 

stopnia uspołecznienia, liczby 
programów planowanych do 

opracowania, poziomu 
ogólności i/lub szczegółowości 
programów, koalicji pomiędzy 
wydziałami UMO, wskazania 

dyrektorów komórek 
organizacyjnych UMO, którzy 

zostaną zobligowani do 
współpracy, wskaźników 

monitoringu, źródeł 
finansowania działań przyjętych 

do realizacji.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełniono w części 9. System Realizacji 

Strategii

INNE23

Zapisy Strategii są ogólne, 
Strategia daje możliwość 

wprowadzenia różnych aspektów 
- i tych ludzkich, i tych 

związanych z przedsiębiorczością.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

24

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Wyrażono zainteresowanie 
dalszymi rozmowami o mieście i 

udziałem w pracach 
uszczegółowiających zapisy

25

19



Strategii. Poddano pod rozwagę 
organizację wspólnych spotkań z 
różnymi grupami i środowiskami 
np. seniorzy + młodsi obywatele, 

młodzież; przedsiębiorcy ze 
śródmieścia + mieszkańcy 

śródmieścia - cel: konfrontacja 
potrzeb i próba pogodzenia 

czasem odmiennych interesów 
różnych grup społecznych i/lub 
wsparcie wspólnych inicjatyw.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Brakuje w Olsztynie centrum 
aktywności dla seniorów, jak i 
innych pokoleń (np. na bazie 

Osiedlowych Domów Kultury).

CELE STRATEGII26 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2.; 
celu operacyjnego 5.5. (część 5.6 Kierunki działań 
w celu strategicznym Olsztyn wrażliwy) oraz celu 
operacyjnego 7.3. (część 7.6. Kierunki działań w 

celu strategicznym Olsztyn proaktywny).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Niezbędne jest rozwijanie 
kompetencji cyfrowych wśród 

seniorów.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.2. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

CELE STRATEGII27
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Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.4. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

W kontekście miasta witalnego - 
brakuje banerów, znaków, 

witających wjeżdżających do 
Olsztyna turystów.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

CELE STRATEGII28

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).
Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

Postulat wprowadzenia 
Meleksów, jako ekologicznego 
środka transportu, z którego 

mogłyby korzystać także osoby 
starsze. Konieczne byłoby także 

zachęcanie i instruowanie 
seniorów chętnych do 

wykorzystywania dostępnych w 
Olsztynie rowerów oraz hulajnóg 

elektrycznych.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII29

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Olsztyn jest miastem czystym, 
mieszkańcy bardzo dbają o jakość 
powietrza, monitorując je, stąd 

pytanie o możliwość instalowania 
czujników jakości powietrza, np. 
na przystankach autobusowych.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.
Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

30

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

Postulat stworzenia Centrum 
Informacyjnego, służącego 

pomocą seniorom i 
koordynujące informacje z 

całego Miasta.

31
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Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 
etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Ubóstwo ekonomiczne osób 
starszych wynikające z niskich 

emerytur sprawia, że 
niemożliwym staje się 

korzystanie z oferty kulturalnej, 
sportowej miasta. 

Rozwiązaniem byłyby zniżki dla 
seniorów, istniejące do 

niedawna, ale w większości 
zniesione.

Wśród osób starszych istnieje 
duża potrzeba zajęć sportowych, 

np. lekcji pływania.

32 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmiany zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Brak środków na działania Rad 
Osiedli, nie wszystkie Rady 
posiadają swoje siedziby.

33 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmiany zapisów projektu 

Strategii. Poziom szczegółowości uwagi dotyczy 
bardziej etapu wdrażania niż planowania 

strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Szkoły jako baza do 
organizowania zajęć sportowych 

dla seniorów.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 7.5. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

CELE STRATEGII34
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Organizacja zajęć w parkach 
miejskich, rotacyjnie na 
wszystkich osiedlach, 
prowadzonych przez 

zatrudnionego trenera.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 7.5. 
(część 7.6. Kierunki dziafań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

CELE STRATEGII35

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Przedłużenie Starówki na ulicę 
Starą Warszawską, aż do Szpitala 

Uniwersyteckiego.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).
Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

CELE STRATEGII36

Adaptacja pustostanów 
pozostających w zasobach 
komunalnych miasta jako 

potencjalne miejsca spotkań 
seniorów.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).
Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII37

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

Remont targowisk miejskich, 
takich jak hala Zatorzanka, 

targowisko przy ul. 
Grunwaldzkiej.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII38
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Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Niedostępność komunikacyjna 
osiedla Zielona Górka (znikoma 

liczba kursów komunikacji 
miejskiej, nieproporcjonalnie 

niska w stosunku do liczby 
mieszkańców osiedla).

39 CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).
Niemniej poziom szczegółowości uwagi dotyczy 

bardziej etapu wdrażania niż 
planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Niezbędne są działania mające na 
celu zwiększenie dostępności 

miasta dla wszystkich jego 
mieszkańców, w szczególności ze 

specjalnymi potrzebami (m.in. 
budynki mieszkalne i publiczne z 

windami zlokalizowanymi na 
niskim parterze, obniżenie 

krawężników przy przejściach dla 
pieszych).

40 CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 

typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2.; 
celu operacyjnego 5.3 (część 5.6. Kierunki działań 

w celu strategicznym Olsztyn wrażliwy); celu 
operacyjnego 6.5 (część 6.6. Kierunki działań w 

celu strategicznym Olsztyn otwarty); celu 
operacyjnego 7.7. (część 7.6. Kierunki działań w 

celu strategicznym Olsztyn metropolitalny).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców - poprzez istotne 

dla służb ratunkowych - 
likwidowanie barier w postaci 

słupków, ogrodzeń, szlabanów i

CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2. 
(część 5.6. Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn wrażliwy); celu operacyjnego 6.5 (część 

6.6. Kierunki działań w celu strategicznym Olsztyn 
otwarty); celu operacyjnego 7.7. (część 7.6. 

Kierunki działań w celu strategicznym Olsztyn 
metropolitalny).

41

itp.
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Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 
etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

CELE STRATEGII42 Odnosząc się do kierunków 
działań proponowanych dla 
realizacji celu operacyjnego 

„Olsztyn tolerancyjny" wyrażono 
opinię, że Olsztyn jest miastem 

bezpiecznym, otwartym. Na jego 
terenie przebywają studenci 
reprezentujący różne kultury 
świata. Mając powyższe na 

uwadze, wyrażono wątpliwość, 
czy koniecznym jest 

akcentowanie potrzeby 
wspierania działań 

wzmacniających tolerancję, w 
stopniu zaproponowanym w 

projekcie Strategii? Zwrócono 
uwagę, że Miasto powinno 

dążyć do znalezienia własnej 
tożsamości, znaleźć punkt 

środka, nie powielać 
bezkrytycznie wzorców 

stosowanych przez kraje 
zachodnie - w przypadku 
pojawienia się zachowań 
antydyskryminacyjnych.
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Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

43 Niezbędne jest zwiększenie 
zaangażowania władz Olsztyna 

wspierających działalność 
organizacji pozarządowych, w 

tym w przypadkach wystąpienia 
sytuacji kryzysowych np. 

zabezpieczenie powierzchni 
magazynowych, w których 

gromadzone byłyby artykuły 
niezbędne obywatelom 

potrzebującym pomocy, bądź 
lokali przeznaczonych na 

prowadzenie działalności non
profit (samodzielnych bądź 
współprowadzonych wraz z 

innymi organizacjami 
pozarządowymi).

CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 7.3. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn proaktywny).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Propozycja działań 
zwiększających atrakcyjność 

Olsztyna, przyciągających nowych 
obywateli do Olsztyna - ulga na 

bezpłatne przejazdy komunikacją 
miejską na okres 2 lat; ulgi w 

dostępie do oferty kulturalnej 
(np. filharmonii), ulgi w opłatach 

za śmieci.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga nie ma wpływu na zmiany 

zapisów projektu Strategii.
Poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

44
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Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Cel strategiczny Olsztyn 
proaktywny, cel operacyjny 

Olsztyn przedsiębiorczy, kierunek 
działań: wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości: brak 
widocznych działań władz miasta 

o charakterze
proprzedsiębiorczym, takich jak 

korzystne warunki najmu i 
dzierżawy, w tym m.in. 

wydłużenie terminów umów 
dzierżawy, najmu nieruchomości, 

a także przyciągających do 
Olsztyna inwestorów.

CELE STRATEGII Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

45

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Cel strategiczny Olsztyn 
proaktywny, cel operacyjny 

Olsztyn zaangażowany, kierunek 
działań: „rozwój partycypacji 

społecznej i idei budżetu 
obywatelskiego w kierunku 

budżetów tematycznych" stoi w 
sprzeczności z działaniami władz 

miasta (zawieszenie realizacji 
OBO w roku 2022). 

Negatywnie oceniono realizację 
dotychczasowego OBO, 

wskazując na zaniechanie 
wykonania części projektów, czy

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

CELE STRATEGII46
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też decyzję Rady Miasta Olsztyna 
o zawieszeniu realizacji OBO w 

roku 2022.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Cel strategiczny Olsztyn 
proaktywny, cel operacyjny 

Olsztyn zaangażowany, kierunek 
działań: „rozwój, wspieranie 
aktywności mieszkańców na 

poziomie osiedli" nie są 
realizowane - ze względu na brak 

środków budżetowych, 
przeznaczonych na działalność 
rad osiedli brak jakichkolwiek 

inicjatyw podejmowanych przez 
rady.

47 CELE STRATEGII Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Cel strategiczny Olsztyn 
proaktywny, cel operacyjny 

Olsztyn zaangażowany, kierunek 
działań: „rozwój organizacji 

pozarządowych" - 
dotychczasowe działania władz 

miasta w tym obszarze oceniono 
negatywnie. W opinii uczestnika 

spotkania nastąpił „upadek 
organizacji pozarządowych", 

wynikający z braku lokali 
przeznaczonych na prowadzenie 
działalności statutowej; decyzji

W wyniku braku wsparcia władz 
Olsztyna w działalność organizacji 

pozarządowych, ich przedstawiciele z 
coraz mniejszym zaangażowaniem 

chcą się włączać w działania Miasta.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii. Poziom szczegółowości uwagi dotyczy 
bardziej etapu wdrażania niż planowania 

strategicznego.

48
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władz dot. wzrostu poziomu 
opłat czynszowych o 50-70%; 
brak środków finansowych na 

utrzymanie lokali zajmowanych 
przez organizacje; brak zgody 

władz miasta przyznających ulgi 
w opłatach za utrzymanie np. 

budynku Olsztyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

(OCOP) przy Tarasa Szewczenki w 
Olsztynie.

Władze Olsztyna winny więcej 
myśleć o obywatelach, o 

organizacjach pozarządowych, tak 
jak ma to miejsce w mniejszych 

miejscowościach (np. w 
Działdowie i in.).

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Wskazano na brak przełożenia 
zapisów Strategii na jej realizację. 
Wyrażono zaniepokojenie, czy to, 
co zostało zapisane w projekcie 

Strategii będzie zrealizowane, czy 
nie jest to zapis „na papierze"?

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

49

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Potrzeba zmiany polityki 
lokalowej władz miasta, w 

szczególności w odniesieniu do 
organizacji pozarządowych.

50
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Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Wskazano, jako pozytywny, 
przykład inicjatywy prospołecznej 
realizowanej przez Urząd Miasta 

Olsztyna to program pn. 
Podwórka z Natury. W ocenie 

uczestniczki spotkania to 
inicjatywa wpływająca na 
zwiększenie aktywności 

społecznej, wzmocnienie więzi 
społecznych, międzysąsiedzkich.

51 Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Propozycja adaptacji jednego z 
budynków gminnych na potrzeby 
organizacji pozarządowych (np.

senioralnych) i stworzenia 
Centrum Seniora, działalność 

którego byłaby w części 
współfinansowana ze środków 
organizacji, w części - z budżetu 
miasta. Skupienie działalności 

kilku organizacji w jednym 
miejscu, pozwoli budować 

wzajemne relacje i komunikację, 
ułatwi wymianę doświadczeń, 

integrację tak organizacji, jak i jej 
członków (przykłady: Gdańsk, 
Trójmiasto, Ostróda, Iława).

52 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.
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Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Olsztyn ma być inspirującym 
miastem. W projekcie Strategii 

poruszono dużo obszarów, 
uwzględnia on wszystko - i to 
dobrze. Konkrety będą, gdy 

poznamy wysokość środków.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

53

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Niezbędne są środki na potrzebne 
inwestycje np. rondo podziemne 

przy ratuszu, czy dodatkowe 
parkingi (na których można 
zostawić auto i dojechać do 

centrum miasta komunikacją 
publiczną).

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

54

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Udręką jest ruch komunikacyjny 
poranny i popołudniowy.

55

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Właściwym jest wyłączanie 
centrum miasta z ruchu.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

56

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

57 Olsztyn musi wykorzystywać 
swoje dobra naturalne. 

Potrzebny jest rozwój turystyki. 
Olsztyn powinien przyciągać. 
Jest to fajne miejsce do życia.
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Ale brakuje wieży widokowej, 
aby móc obserwować Olsztyn i 

jeziora. Czegoś, co będzie 
wyróżnikiem Olsztyna.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

W opinii uczestnika spotkania 
koncepcja dokumentu jest 

interesująca, podejmuje szeroki 
obszar wyzwań i planowanych 

działań. Z zadowoleniem przyjęto 
ustalony, rozłożony w czasie 

harmonogram prac nad 
dokumentem.

58 Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

W opinii uczestnika spotkania 
lokalizacja parkingów w 

centrum/śródmieściu jest warta 
rozpatrzenia. Mieszkańcy są 

przywiązani do wygody i 
poruszają się samochodami. Brak 

miejsc parkingowych i ich 
ograniczanie w centrum miasta 

może spowolnić działalność 
handlową i usługową.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

59

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Obecność młodych z Olsztynie 
jest ściśle związana z edukacją. 
Zwrócono uwagę na potrzebę 
rewitalizacji olsztyńskich szkół 
(wymagają one remontu, aby

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

60
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wyglądały przyjemnie i dobrze się 
w nich uczyło i pracowało). 

Podkreślono, że młodzi spędzają 
dużo czasu w szkole i chcą by było 

w nich ładnie (zadbane, małe 
przyszkolne ogródki; nowe 

elewacje budynków, remont 
korytarzy, sal lekcyjnych i innych 

szkolnych pomieszczeń; 
stworzenie miejsc odpoczynku; 
murale i obrazy malowane przez 

uczniów).

Istnieje konieczność odejścia od 
klasycznego modelu edukacji, 
opartego na zeszycie i książce. 
Rozwijająca się technologia, w 

tym cyfrowa powinna mieć 
większe odzwierciedlenie w 

edukacji uczniów. Proponowane 
rozwiązania wpłyną pozytywnie 
na wyniki uczniów w nauce oraz 
znaczny rozwój ich kompetencji.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia 
zaproponowane działania, w ramach celu 

operacyjnego 6.2. (część 6.6. Kierunki działań w 
celu strategicznym Olsztyn otwarty). Niemniej, 
poziom szczegółowości uwagi dotyczy bardziej 

etapu wdrażania niż planowania strategicznego.

CELE STRATEGII61

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Należy zadbać o stan zdrowia 
uczniów, w szczególności w 

zakresie profilaktyki bólu pleców 
(konieczność odciążenia 

kręgosłupa).

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia 
zaproponowane działania, w ramach celu 

operacyjnego 7.5. (część 7.6. Kierunki działań w 
celu strategicznym Olsztyn proaktywny).

CELE STRATEGII62
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Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.
W projekcie Strategii (część 5. Cel strategiczny: 

Olsztyn wrażliwy; część 6. Cel strategiczny: Olsztyn 
otwarty; 7. Cel strategiczny: Olsztyn proaktywny) 
wskazano działania, w efekcie których oczekuje, 

że zajdą pożądane zmiany.

63 W ocenie uczestnika spotkania w 
większych miastach jest większa 

szansa na rozwój. W Olsztynie nie 
ma możliwości rozwoju. Należy 

zastanowić się, jakie są 
możliwości. Uczniów należy 

ukierunkowywać i zachęcać do 
pozostania w Olsztynie. Młodzi 

ludzie nie dają szans Olsztynowi.

CELE STRATEGII

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

64 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie (UWM) jest dobrym 
centrum edukacyjnym. Należy go 
wspierać. Jednocześnie wyrażono 

opinię, że oferta UWM nie 
odpowiada młodym ludziom.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.
Niemniej, projekt Strategii w ramach celu 

operacyjnego 6.2. (część 6.6. Kierunki działań w 
celu strategicznym Olsztyn otwarty) uwzględnia 
działania, w efekcie których mieszkańcy Olsztyna 
będą przygotowani kompetencyjnie na wyzwania 

przyszłości.

CELE STRATEGII

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Odnosząc się do szkół średnich, 
wyrażono opinię, że ważna jest 
odległość do szkoły. Zwrócono 

uwagę na bardzo skromną ofertę 
szkół, np. brak profilu 
dziennikarskiego lub 

prawniczego.

CELE STRATEGII65 Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.2. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).
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Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: W projekcie Strategii (część 5. Cel 

strategiczny: Olsztyn wrażliwy; część 6. Cel 
strategiczny: Olsztyn otwarty; 7. Cel strategiczny: 

Olsztyn proaktywny) wskazano działania, w 
efekcie których oczekuje, że zajdą pożądane 

zmiany.
Niemniej poziom szczegółowości 

uwagi dotyczy bardziej etapu wdrażania niż 
planowania strategicznego.

Zwrócono uwagę, że Strategia 
powinna odpowiadać pytania 

takie jak np.: „Jak miasto 
powinno wspierać uczniów w 
wyborze ścieżki kariery?", „Co 
miasto powinno gwarantować, 

oferować młodym ludziom?", „Co 
jest w innych miastach, co wysysa 

młodzież z Olsztyna?"

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

CELE STRATEGII66

Zwrócono uwagę na aktywizację 
młodych ludzi. Wyrażono opinię, 

że to inicjatywy takie jak OBO, czy 
też szkolny budżet obywatelski 
(„OBO w mniejszej skali"), mogą 
mocno aktywizować młodzież.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.3. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn otwarty); 7.3. (część 7.6. Kierunki działań 

w celu strategicznym Olsztyn proaktywny).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII67

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Założenie władz miasta, że 
Olsztyn będzie miastem 

metropolitalnym zostało przez 
uczestnika spotkania ocenione 

jako błędne podejście-„Olsztyn 
nigdy nie będzie miastem 

metropolitalnym". Wyrażono 
przypuszczenie, że Olsztyn 

powinien być raczej 
aglomeracyjny, niż 

metropolitalny.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

CELE STRATEGII68
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Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Brak zapisów odnoszących się do 
transportu lokalnego, szybkiej 
kolei miejskiej. Aktualna oferta 

połączeń szybkiej kolei jest 
niewystarczająca.

69 CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.5. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Brak zapisów odnoszących się do 
rozwoju spółdzielczości? Miasto 

powinno wspierać nie tylko 
indywidualne projekty, ale raczej 
wspólne, budujące wspólnotę, 

aktywizujące mieszkańców.

70 CELE STRATEGII Uwaga uwzględniona.
Uzupełniono w części 7.4. Cel operacyjny: Olsztyn 

przedsiębiorczy poprzez dodanie działania w 
brzmieniu „wspierania rozwoju spółdzielczości;", 

a także w części 7.6 Kierunki działań w celu 
strategicznym Olsztyn proaktywny (Tabela 5.). 
Aktualne brzmienie kierunku działań w ramach 

celu operacyjnego Olsztyn przedsiębiorczy: 
„Rozwój spółdzielczości i przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców, w tym w szczególności 

wśród młodzieży".

Należy wprowadzić budżety dla 
rad osiedli. Skutkiem braku 

środków na ich działalność będą 
trudności w aktywizacji 

mieszkańców oraz spadek 
decyzyjności na szczeblu 

lokalnym.

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

71
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Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Wskazano jako niewystarczającą 
liczbę spotkań rad osiedlowych z 

władzami miasta.

72

Niezbędnym jest zwiększenie 
wpływu radnych rad osiedli na 

decyzje dotyczące osiedli - 
możliwości zgłaszania uwag, 

konsultowania podejmowanych 
decyzji.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 7.3. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn proaktywny). Uwaga odnosi się także do 
zasad horyzontalnych przyjętych przy realizacji 
Strategii: partnerstwa; aktywizacji na poziomie 

osiedli.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII73

Uwaga uwzględniona.
Uzupełniono część 9.1. Zasady realizacji - w 

odniesieniu do zasad wynikających ze 
szczególnych dążeń wspólnoty lokalnej -poprzez 

dodanie kolejnej zasady, o brzmieniu:
„ Zasada transparentności działań."

W projekcie Strategii brakuje 
zapisów wskazujących na 

transparentność działań Urzędu 
Miasta i jego jednostek (np. w 

zakresie kryteriów wyboru 
przedsięwzięć inwestycyjnych, 
umożliwienia zgłaszania uwag i 
współdecydowania o zadaniach 
planowanych do realizacji przez 

ZDZiT).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

INNE74

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Z zadowoleniem przyjęto, że w 
projekcie Strategii w centrum stoi 

człowiek-mieszkaniec oraz 
działania budujące i 

wzmacniające poczucie 
tożsamości lokalnej, „ponieważ 
motorem wszelkich działań jest

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

INNE75
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człowiek".

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Władze miasta winny realizować 
na osiedlach więcej inicjatyw 
wzorowanych na programie 

„Podwórka z Natury". Tego typu 
przedsięwzięcia to obszar, w 

którym rady osiedli mają 
możliwość mobilizacji 

mieszkańców do aktywności.

76 CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 6.3. 
(część 6.6. Kierunki działań w celu strategicznym 

Olsztyn otwarty).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Zwrócono uwagę, że część 
wskaźników monitoringu Strategii 

opiera się o dość subiektywne 
opinie mieszkańców, niemające 

odzwierciedlenia w stanie 
rzeczywistym. Mając na uwadze 
powyższe, w opinii uczestniczki 

spotkania przyjęty system 
monitorowania realizacji Strategii 

nie jest miarodajny.
W opinii przedstawicielki Rady 

Osiedla Śródmieście ocena 
stopnia realizacji Strategii w 

oparciu o wskaźniki bazujące na 
subiektywnej ocenie 

respondentów jest zbyt duży.

Uwaga nieuwzględniona.INNE77

Uzasadnienie: Źródłem danych wykorzystanych 
przy monitorowaniu realizacji poszczególnych 

celów Strategii będzie statystyka publiczna oraz 
statystyka pochodząca z badania społecznego. 
Badanie społeczne będzie przeprowadzane na 

reprezentatywnej próbie mieszkańców Olsztyna, a 
na jego wynik i ocenę badanego zjawiska mogą 
mieć wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak np. 

ogólna sytuacja w kraju i in. Badanie jakościowe 
będzie uzupełniało dane dostępne w statystyce 

publicznej. Celem badania będzie próba 
wyjaśnienia przyczyn określonego stanu, zjawiska 

i podjęcia dyskusji, poszukiwania rozwiązań 
zmieniających stan, który uznano bądź będzie 

uznany za niepożądany.
Uznaje się, że zaproponowane wskaźniki 

monitoringu w sposób optymalny odnoszą się do 
________ zakładanych celów Strategii.________
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Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uzasadnienie: Źródłem danych wykorzystanych 
przy monitorowaniu realizacji poszczególnych 

celów Strategii będzie statystyka publiczna oraz 
statystyka pochodząca z badania społecznego. 
Badanie społeczne będzie przeprowadzane na 

reprezentatywnej próbie mieszkańców Olsztyna, a 
na jego wynik i ocenę badanego zjawiska mogą 
mieć wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak np. 

ogólna sytuacja w kraju i in. Badanie jakościowe 
będzie uzupełniało dane dostępne w statystyce 

publicznej. Celem badania będzie próba 
wyjaśnienia przyczyn określonego stanu, zjawiska 

i podjęcia dyskusji, poszukiwania rozwiązań 
zmieniających stan, który uznano bądź będzie 

uznany za niepożądany.

Uznaje się, że zaproponowane wskaźniki 
monitoringu w sposób optymalny odnoszą się do 

zakładanych celów Strategii.

Na poziom wykonania wskaźnika 
monitoringu Strategii pn. „udział 
studentów w Olsztynie w ogólnej 

liczbie studentów w Polsce" 
istotny wpływ ma sytuacja innych 
uczelni w Polsce. Jej zdaniem ww. 

wskaźnika nie będzie można 
zrealizować na

satysfakcjonującym poziomie, 
ponieważ „wybór uczelni w dużej 

mierze opiera się na geografii; 
żaden student nie wybiera 
studiów biorąc pod uwagę 

wszystkie uczelnie w Polsce.".

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

INNE78
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Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Przedstawiciel Rady Osiedla 
Kormoran wyraził opinię, że 

zachęcanie ludzi do założenia 
działalności gospodarczej i 
pozostania w Olsztynie to 

mrzonka. Ponadto zwrócił uwagę, 
że prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej to 
niepewna forma zatrudnienia. 
Olsztyn powinien stawiać na 

wysokie wynagrodzenia, dbanie o 
dobre warunki pracy i płacy.

79 Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Wyrażono opinię, że w Olsztynie 
jest dużo do zrobienia, aby stał 

się on się dobrze 
zorganizowanym miejscem, 
przyjaznym mieszkańcom. 

Wskazano na braki i problemy, z 
jakimi borykają się mieszkańcy 

Olsztyna: źle zorganizowany 
transport publiczny (np. brak lub 
zbyt mała częstotliwość kursów 
kolei miejskiej, słabo rozwinięta 

siatka połączeń pomiędzy 
liniami); niewykorzystany 

potencjał i energia studentów 
(hermetycznie zamknięty kampus 
studencki; studenci niewidoczni w 

mieście, nieaktywni w życiu 
miasta; brud w mieście, 

niekoszone trawy, dziurawe, 
koślawe chodniki; brak pomocy, 
wsparcia, przychylności i trudna

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

80
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współpraca z Urzędem Miasta i 
miejskimi jednostkami 

organizacyjnymi.

Zwrócono uwagę na potencjał 
mieszkańców osiedli, 

wolontariuszy, który warto 
byłoby wykorzystać.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 7.3. 
(część 7.6. Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn proaktywny). Uwaga odnosi się także do 
zasad horyzontalnych przyjętych przy realizacji 
Strategii: partnerstwa; aktywizacji na poziomie 

osiedli.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

CELE STRATEGII81

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Zwrócono uwagę na brak 
świadomości i poczucia 

odpowiedzialności wspólnot 
mieszkaniowych i 

zamieszkujących w nich ludzi za 
utrzymanie czystości wokół 

śmietników.
Zdaniem zebranych władze 

miasta powinny występować do 
administratorów, zarządców, 
wspólnot mieszkaniowych, na 
terenie których jest brudno, o 

podjęcie odpowiednich działań. 
W przypadku łamania obowiązku 
utrzymania porządku i czystości, 
Miasto powinno interweniować, 

będąc wyposażonym w 
adekwatne mechanizmy 

________ egzekucyjne.________

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.3. 
oraz celu operacyjnego 5.5. (część 5.6. Kierunki 
działań w celu strategicznym Olsztyn wrażliwy). 

Niemniej poziom szczegółowości 
uwagi dotyczy bardziej etapu wdrażania niż 

planowania strategicznego.

CELE STRATEGII82
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Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

83 CELE STRATEGII Uwaga uwzględniona.Zapisy celu operacyjnego 
„Olsztyn bezpieczny", kierunek 
działań „edukacja mieszkańców 

w zakresie ekologii i 
bezpieczeństwa klimatycznego" 

należy uzupełnić o 
„infrastrukturę śmietników", 
która powinna być wspierana 

przez miasto.

W części 5.6. Cel operacyjny: Olsztyn bezpieczny; 
kierunek działań: Przestrzeń - zapis w brzmieniu 

„Rozwój infrastruktury technicznej" został 
uzupełniony poprzez dodanie słów „i 

komunalnej".
Po uzupełnieniu ww. kierunek działań otrzymuje 
brzmienie: „Rozwój infrastruktury technicznej i 

komunalnej"
Uczestnik/

uczestniczka
spotkania

Przedstawicielka Rady Osiedla 
Śródmieście zwróciła uwagę na 

problemy występujące na 
olsztyńskich osiedlach, 

szczególnie Śródmieścia. 
Podkreśliła, że są to przede 

wszystkim problemy społeczne. 
Te zaś wiążą się ze sposobem 
zarządzania budynkami przez 

ZLiBK - ponad 80% lokali 
komunalnych generują 

zadłużenie. Ponadto zwróciła 
uwagę na brak wsparcia 
jednostek miejskich w 

rozwiązywaniu problemów 
społecznych (MOPS, ZLiBK). 

Zdaniem uczestniczki spotkania

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym. 
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.

84

42



należy zmienić postrzeganie, że 
Śródmieście to tylko Stare 

Miasto. To także ulice i uliczki 
poza jego obszarem, a te są 

marginalizowane.

Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: W projekcie Strategii uwzględniono 

zapis odnoszący się do horyzontalnych zasad 
realizacji Strategii, w tym odnoszącą się do 

wniesionej uwagi - zasadę partnerstwa.

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Zwróciła uwagę, że podczas 
konsultacji dotyczących 

rewitalizacji, na spotkaniach nie 
było nikogo z MOPS, ZLiBK. 

Wyraziła smutek, że mieszkańcy 
śródmieścia, zarządcy wspólnot 

mieszkaniowych pozostają z 
problemami sami, brak wsparcia i 

współpracy z miejskimi 
jednostkami w rozwiązywaniu 

problemów.
W opinii Przedstawicielki Rady 

Osiedla tego w projekcie Strategii 
zabrakło, to jest to wykluczenie i 
na to należy zwrócić w Strategii 

uwagę.

INNE85

Należy zmienić podejście 
pracowników administracji do 

mieszkańców Olsztyna - 
partnerstwo zamiast 

uprzedmiotowienia obywatela 
miasta.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

INNE86
Uwaga nieuwzględniona. 

Wyjaśnienie: W projekcie Strategii uwzględniono 
zapis odnoszący się do horyzontalnych zasad 
realizacji Strategii, w tym odnoszącą się do 

wniesionej uwagi - zasadę partnerstwa.
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Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

W projekcie Strategii musi 
znaleźć się zapis o powstaniu 

prawdziwego centrum 
aktywności seniorów. Istotnym 

jest podejmowanie działań 
aktywizujących seniorów, w tym 

także tych, którzy z różnych 
powodów są odizolowani, często 

potrzebują pomocy m.in.
psychologicznej. Jako 

niezabezpieczające potrzeb 
seniorów wskazała 

pomieszczenie w budynku 
Aquasfery, udostępnione obecnie 

bezpłatnie seniorom.

87 CELE STRATEGII Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Projekt Strategii uwzględnia tego 
typu działania, w ramach celu operacyjnego 5.2 
(część 5.6 Kierunki działań w celu strategicznym 
Olsztyn wrażliwy), celu 6.2.; 6.3. i 6.4. (część 6.6. 

Kierunki działań w celu strategicznym Olsztyn 
otwarty), celu operacyjnego 7.2 (część 7.6 

Kierunki działań w celu strategicznym Olsztyn 
proaktywny).

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Podniesiono, że istotnym 
problemem środowisk 

senioralnych jest brak środków 
finansowych na prowadzoną 

przez nich działalność. Wsparcie 
władz miasta umożliwiłoby 

olsztyńskim seniorom 
uczestnictwo w życiu sportowym, 
kulturalnym i in. bez ponoszenia 

przez nich dodatkowych kosztów.

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwaga o charakterze ogólnym, 

nieodnosząca się do zapisów projektu Strategii.

88

Uczestnik/
uczestniczka
spotkania

Przedstawiciel Rady Miasta 
Olsztyna nadmienił, że będąc 

zwolennikiem ścisłych rozwiązań, 
miał wiele wątpliwości odnośnie 
przyjętego kierunku działania. 
Jednakże podejście zbierające 
idee, jakie pojawiły się podczas

Uwaga o charakterze opinii.
Nie ma wpływu na zmianę zapisów projektu 

Strategii.
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spotkań, daje możliwość 
stworzenia elastycznego 

dokumentu. Takie podejście 
wydaje się słuszne, zwłaszcza w 
kontekście wydarzeń ostatnich 
dwóch lat (pandemia, wojna w 
Ukrainie) w obliczu wydarzeń, 
których nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. Stąd taka elastyczna 
formuła będzie odpowiednia i 

zminimalizuje ryzyko ewentualnej 
konieczności tworzenia nowego 
dokumentu, w odpowiedzi na 

zmieniającą się sytuację. 
Zauważył także, że wsłuchiwanie 

się w głosy dotyczące 
szczegółowych rozwiązań, będzie 
determinowało kierunki działań.

Uczestnik/
uczestniczka

spotkania

Ważnym, nowym postulatem w 
Strategii jest wzrost funkcji osiedli, 

komplementarnych centrów 
mieszkaniowych. Jeśli chcemy 

wzmacniać osiedla we wszystkich 
obszarach, jeśli każde osiedle ma być 
mikro centrum usługowo-handlowo- 

rekreacyjno-mieszkalnym, to 
wskazane na mapie pasmo 

wprowadza zamieszanie, sugerując, 
że tylko na wskazanym obszarze 

skupią się wszystkie funkcje 
aktywności miejskiej.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uzupełniono zapis projektu Strategii (część 

8.2.1.1. Pasmo aktywności miejskiej) 
w brzmieniu:

„W paśmie tym skupiają się podmioty 
gospodarcze i instytucje, realizujące potrzeby nie 

tylko mieszkańców Olsztyna, ale też regionu i 
województwa. Reprezentują one różne rodzaje 
aktywności miejskiej, przy czym w przestrzeni 

wyraźnie wyodrębniają się strefy funkcjonalne o 
odmiennym charakterze".

90 Błędnie zobrazowano przebieg 
pasm miejskich wskazanych na 

Mapie 1. Model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej - 

pasma miejskie (str. 28 projektu 
Strategii),

INNE

Ponadto pasma mieszkalnictwa, usług i 
rekreacji, różnią się tym od pasma aktywności 
miejskiej, że funkcja mieszkalnictwa określona
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jest w nich jako dominująca. Usługi podstawowe 
oraz lokalne ośrodki usług ogólnomiejskich i 

komercyjnych mają być funkcją towarzyszącą, 
służącą głównie mieszkańcom, co nie 

przeszkadza w kształtowaniu osiedli jako 
komplementarnych centrów mieszkaniowych.
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Ponadto, w trakcie trwania II. etapu konsultacji społecznych, pismem OA.0715.3.2022.ML z dnia 

03.06.2022 r. Miejska Rada Rynku Pracy z siedzibą w Olsztynie poinformowała, że nie zgłasza uwag 

do konsultowanego projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+.

d. Przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu Gminnej Radzie Pożytku Publicznego

Uchwałą nr 2/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 

2022 r., Rada postanowiła wydać pozytywną opinię odnośnie przedłożonego przez Prezydenta 

Olsztyna projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+.

3. PODSUMOWANIE II. ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Okres konsultowania: od 04 maja 2022 r. do 22 czerwca 2021 r.

Liczba spotkań konsultacyjnych:

Łączna liczba uczestników spotkań konsultacyjnych: 61 osoby, w tym 18 osób na MS Teams

Łączna liczba zgłoszonych opinii, uwag, propozycji:

8

- zgłoszonych na piśmie/elektronicznie: 12

- w czasie trwania spotkań: 78.

PREZYDENT OLSZTYNA
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