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1. O potrzebie konsultacji społecznych 
 

Prace na Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 prowadzone były z wykorzystaniem 

metody partycypacyjno – eksperckiej . Taka forma pracy zakładała przygotowanie dokumentu przez 

konsultantów zewnętrznych z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskiego przy 

jednoczesnym udziale w tym procesie władz gminy oraz społeczności lokalnej. Projekt dokumentu 

został poddany konsultacjom społecznym. 

 

Konsultacje społeczne  są częścią praktyki partycypacji społecznej oraz istotnym elementem procesu 

decyzyjnego w demokracji lokalnej. Jest to narzędzie, dzięki któremu społeczność lokalna uzyskuje 

moŜliwość zapoznania się z projektami działań planowanym przez władzę lokalną, oraz moŜe wyrazić 

swoją opinię na ich temat. Konsultowanie najwaŜniejszych decyzji z mieszkańcami danej jednostki 

samorządowej powinno być podstawą zarządzania lokalnego, co jest zgodne z istotą samorządności. 

 

Udział mieszkańców w procesie decyzyjnym zwiększa transparentność działań administracji lokalnej,  

a takŜe pozytywnie wpływa na poczucie odpowiedzialności społeczności związanej ze 

współdecydowaniem w istotnych dla niej sprawach. Konsultacje społeczne, choć nadal nie są 

wykorzystywane jeszcze na tak duŜą skalę jak w innych państwach Europy, są w Polsce coraz 

powszechniejszą praktyką i potrzebą, związaną ze wzrostem świadomości społecznej dotyczącej 

wzajemnych relacji władzy i społeczności lokalnych.  
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2. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy 
Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 
Konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 odbyły się 

według zaplanowanego wcześniej harmonogramu realizacji. Projekt dokumentu strategicznego został 

umieszczony na witrynie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 4 maja 2011 roku . Okres 

trwania konsultacji społecznych zaplanowany został do dnia 24 maja 2011 r . Na stronie internetowej 

umieszczony został kwestionariusz konsultacyjny, który słuŜył zgłaszaniu swoich uwag i wniosków.  

 

Kwestionariusz konsultacyjny składał się z trzech części, w których mieszkańcy gminy mogli 

umieszczać swoje uwagi dotyczące projektu dokumentu: 

� Część I dotyczyła wizji, misji oraz celów strategicznych i szczegółowych zaprojektowanych  

w dokumencie 

� Część II umoŜliwiała wprowadzenie uwag dotyczących pozostałych elementów Strategii 

(wnioski wraz z podaniem numeru strony, rozdziału) 

� Część III umoŜliwiała zaproponowanie przez mieszkańców zadań do realizacji w okresie 

strategicznym na lata 2011 – 2020, wraz z opisem i uzasadnieniem zadania, a takŜe 

określeniem orientacyjnych kosztów i instytucji, które miałby być odpowiedzialne za realizację 

zadania. 

 

Kwestionariusz znajduje się na końcu niniejszego Raportu z konsultacji społecznych. 

 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica utworzony został baner informujący mieszkańców  

o konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. Informacje o konsultacjach 

zostały przekazane równieŜ sołtysom z prośbą o poinformowanie społeczności o procesie 

konsultacyjnym. Ponadto dyrektorzy szkół gminnych poproszeni zostali o przekazanie za 

pośrednictwem dzieci informacji o toczących się konsultacjach rodzicom. Projekt Strategii Rozwoju 

Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 dostępny był równieŜ do wglądu w Urzędzie Gminy Oleśnica. 

Egzemplarze dokumentu wraz z kwestionariuszami konsultacyjnymi zostały teŜ przekazane Radnym 

Gminy Oleśnica. Kwestionariusze konsultacyjne moŜna było przesyłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz tradycyjnej.  

 

Zainteresowanie konsultacjami dokumentu oraz odzew w postaci otrzymanych formularzy zwrotnych 

były daleko niŜsze od spodziewanych. Dostarczono osiem kwestionariuszy z uwagami dotyczącymi 

Strategii.  
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3. Wnioski z konsultacji społecznych 
 
 
Otrzymane kwestionariusze konsultacyjne zostały przeanalizowane pod kątem uwag, wniosków  

i komentarzy, jakie wnieśli uczestnicy konsultacji.  

 

Z ośmiu  zwróconych formularzy dwa  wypełnione zostały przez osoby prywatne , dwa  przez 

pracowników jednostek organizacyjnych gminy , jeden  przez osobę będącą radnym gminy 

Oleśnica . Pozostałe kwestionariusze były anonimowe i wypełniający nie wskazali środowiska, które 

reprezentują.   

 

Większość odpowiedzi uczestników konsultacji nie zawiera uwag w sposób istotny zmieniających 

treść sformułowanych załoŜeń strategicznych, moŜna więc przyjąć, Ŝe strategia w kształcie 

zaproponowanym do konsultacji jest akceptowana przez mieszkańców, którzy zdecydowali się na 

podzielenie się swoimi przemyśleniami. Część z uzyskanych odpowiedzi trudna jest do jednoznacznej 

kwalifikacji, ich autorzy opisując dany cel strategiczny, bądź inny element strategii, starali się 

zasygnalizować raczej aktualny obraz funkcjonowania gminy w danym obszarze, przedstawić 

uzasadnienie proponowanych projektowanych celów i działań, niŜ uwagi co do samego brzmienia 

dokumentu i jego ewentualnej zmiany.  

 

3.1. Wizja i misja gminy Ole śnica 
 

Opinie dotyczące wizji i misji sformułowanych w Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 

2020 wyraŜają głównie aprobatę. Niektóre wypowiedzi są subiektywnym opisem stanu 

obecnego, a nie odniesieniem do zaplanowanej wizji gminy w przyszłości, oraz skupiają się na sferze 

Ŝycia związanej z pracą zarobkową: 

 

„Niekoniecznie mieszka ńcy realizuj ą swoje marzenia, aspiracje na terenie gminy Ole śnica, ze 

względu na to, Ŝe większo ść z nas pracuje w pobliskich miastach i tam si ę realizuje zawodowo” 

(komentarz do wizji gminy Oleśnica) 

 

Część odpowiedzi zawiera własne sformułowania wizji i misji gminy, które są zgodne z duchem  

i sensem wizji i misji sformułowanych w dokumencie strategicznym. Mieszkańcy, komentując te 

elementy strategii, odnoszą się do zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 treści, uŜywając „własnego języka”: 

 

„(…) Chciałbym, Ŝeby nasza gmina była pr ęŜna i bogata. śeby rozwijał si ę u nas przemysł oraz 

gospodarka rolna.” (komentarz do wizji gminy Oleśnica) 
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„(…) D ąŜenie do osi ągni ęcia wysokiej jako ści Ŝycia mieszka ńców gminy. Rozwój gospodarczy, 

szanuj ąc przy tym środowisko i kapitał ludzki.” (komentarz do misji gminy Oleśnica) 

 

3.2. Cele strategiczne gminy Ole śnica 
 

W ramach konsultacji społecznych zapytano mieszkańców o ich opinie na temat celów strategicznych 

i operacyjnych, sformułowanych w Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. 

Respondenci udzielili odpowiedzi, które w przewaŜającej większości były uszczegółowieniem celów 

zapisanych w dokumencie, zgodnie z ich rozumieniem zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy 

Oleśnica na lata 2011 – 2020.  

 

Cel strategiczny I – Silna gospodarka lokalna podst awą wysokiej jako ści Ŝycia w gminie 

 

Respondenci zwracają uwagę na potrzebę zachęcania inwestorów do lokowania swych inwestycji  

w gminie Oleśnica, oraz stworzenia przychylnego klimatu do zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w gminie, co związane jest równieŜ ze sprawną obsługą interesantów biznesowych. 

Podniesiona została równieŜ kwestia terenów byłego lotniska wojskowego, które mogą zostać 

wykorzystane (jeśli będzie taka moŜliwość) na strefę gospodarczą lub przywrócenie funkcji lotniska. 

Uwagi te są zgodne z opisem celu strategicznego I oraz zawartych w nim celów 

szczegółowych, a takŜe zadań, które zaproponowane zostały w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy 

Oleśnica na lata 2011 – 2020. 

 

Cel strategiczny II – Zintegrowana, aktywna społecz ność lokalna w gminie 

 

Zwrócono uwagę na problem nie meldowania się na terenie gminy części nowoprzybyłych 

mieszkańców, co osłabia wpływy z podatków do budŜetu gminy, a takŜe na nie dość dobrą integrację 

nowych mieszkańców gminy z tymi, którzy na jej obszarze mieszkają od lat. Wskazanym przez 

mieszkańców problemem jest teŜ brak szkół i kursów zawodowych w gminie. RównieŜ te wnioski 

wpisują się w rozumienie celu strategicznego II i zawartych w nim celów operacyjnych wraz  

z zadaniami. 

 

Cel strategiczny III – Rozwini ęta infrastruktura zapewniaj ąca wysoki komfort Ŝycia 

 

Uwagi konsultacyjne mieszkańców gminy koncentrują się na najmocniej odczuwalnych problemach – 

małego skanalizowania gminy oraz złego stanu dróg publicznych. ZauwaŜalnym problemem jest 

równieŜ mała ilość infrastruktury rekreacyjnej, oraz brak poczucia odpowiedzialności za wspólne 

mienie wśród mieszkańców. Zadanie związane ze wskazanymi obszarami interwencji są ujęte  

w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. 
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Cel strategiczny IV – Czyste i zadbane środowisko naturalne w gminie 

 

Konsultujący dokument zwracali uwagę na małą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, co 

objawia się brakiem dbania o wspólną przestrzeń środowiskową, nielegalnym wyrzucaniem odpadów 

czy uŜywaniem najtańszych nośników energii, których spalanie wiąŜe się z wydzielaniem do atmosfery 

szkodliwych substancji. Zadania związane z edukacją i propagowaniem zachowań ekologicznych oraz 

zapewnieniem obowiązku ochrony środowiska w gminie ujęte zostały w dokumencie strategicznym. 

 

3.3. Inne uwagi do dokumentu  
 

W jednym formularzu konsultacyjnym pojawiał się uwaga dotycząca błędów w nazwiskach w liście 

uczestników Konwentu Strategicznego Gminy Oleśnica. Lista została skonsultowana z pracownikami 

Urzędu Gminy Oleśnica w celu wychwycenia błędów i naniesienia poprawek.  

 

3.4. Zadania strategiczne  
 

W dwóch formularzach konsultacyjnych pojawiły się propozycje zadań do realizacji w latach 2011 – 

2020. Były to zadania związane z rozwojem kanalizacji w gminie, promocją gminy oraz planowaniem 

gospodarki wodno – ściekowej w gminie. Zadania związane z tymi obszarami były juŜ ujęte  

w konsultowanym dokumencie strategicznym, w ramach celów operacyjnych  1.1.3. Stworzenie  

i wdro Ŝenie systemu promocji gospodarczej,  1.3.2. Wypracowanie i promocja lokalnego/nych 

produktu/ów regionalnego/ych  oraz celu operacyjnego 4.1. Zwiększenie świadomo ści 

ekologicznej mieszka ńców gminy .  
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4.  Podsumowanie 
 
Proces konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 przyniósł 

mniejszą liczbę uwag ze strony mieszkańców, niŜ była spodziewana. Większość wniosków i opinii 

zawartych w formularzach konsultacyjnych pokrywała się z opisem celów i zadań juŜ istniejących  

w dokumencie strategicznym. Komentarze przekazane przez mieszkańców były często 

uzasadnieniem celów odnoszących się do dzisiejszej sytuacji w gminie Oleśnica, w danym obszarze, 

niŜ uwagą do brzmienia samego celu bądź zadania w dokumencie. DuŜa część uwag 

zawartych w formularzach kwestionariuszach sformułowana była w sposób oszczędny, nie niosąc 

treści wpływających w zasadniczy sposób na charakter dokumentu.   
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Rysunek 1 Kwestionariusz konsultacyjny  
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