
 

 

 



Opracowanie: 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 

www.deltapartner.org.pl 

 

 

Zespół Redakcyjny 

Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita,  

Ewa Mrowiec, dr Bożena Sikora, Bartosz Tyrna, Mateusz Werpachowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszyn – Brzeg 2014 r. 

 

 

Projekt nr 37/MOF/2/2013: „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym  

Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach POPT 2007-2013. Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/99/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

 



Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 � 

 

 

� Strona 3 

Spis treści 

Przedmiot konsultacji ................................................................................................................. 5 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach ........................................................ 5 

Termin konsultacji ...................................................................................................................... 5 

Forma i tryb konsultacji .............................................................................................................. 5 

Zestawienie uwag uzyskanych w ramach konsultacji społecznych .......................................... 7 





Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 � 

 

 

� Strona 5 

Przedmiot konsultacji 

Na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Gminą Brzeg 

a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER poddano 

konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu 

Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025”. Program rozwoju obszaru 

funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego”.  

Dokument ten powstał w ramach projektu nr 37/MOF/2/2013 pn.: „Wzmocnienie efektywnej 

współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój 

powiązań funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach POPT 2007-2013 (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/99/14 z dnia 

25 czerwca 2014 roku). 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli przede wszystkim mieszkańcy 

oraz lokalni liderzy Subregionu Brzeskiego, jak i wszystkie działające na obszarze Subregionu 

Brzeskiego oraz zainteresowane jego rozwojem podmioty społeczno-gospodarcze, w tym 

zwłaszcza organizacje społeczne, instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu oraz 

przedsiębiorcy. 

Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu 

Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025”. Program rozwoju obszaru 

funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego” przeprowadzono w terminie od 09.09.2014 r. do 

16.09.2014 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Zastosowanie różnych sposobów przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz dotarcie 

do zróżnicowanego kręgu adresatów, gwarantuje dotarcie do relatywnie szerokiego grona 

społeczności lokalnej obszaru i instytucji podmiotów odpowiadających za rozwój społeczno-
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gospodarczy, co warunkuje wdrożenie realnych mechanizmów współdecydowania 

społecznego. 

Informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju 

współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025”. Program 

rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego” rozpowszechniane były poprzez różne 

kanały komunikacji z mieszkańcami oraz podmiotami funkcjonującymi na terenie Subregionu 

Brzeskiego:  

– Zamieszczono projekt dokumentu podlegającego konsultacjom społecznym wraz 

z formularzem konsultacyjnym na stronach internetowych Subregionu Brzeskiego oraz 

wszystkich członków obszaru funkcjonalnego, 

– Informacje dotyczące konsultacji społecznych umieszczono na tablicach ogłoszeń 

urzędów gmin: Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz oraz Starostwa 

Powiatowego w Brzegu, 

– U wszystkich partnerów Subregionu Brzeskiego – w urzędach gmin oraz w Starostwie 

Powiatowym w Brzegu wyłożono projekt dokumentu wraz z formularzami uwag, 

– Wysłano zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych – w tym poprzez 

uczestnictwo w spotkaniach na terenie gmin należących do Subregionu – do lokalnych 

liderów, organizacji społecznych, IOB oraz partnerów społeczno-gospodarczych 

funkcjonujących na obszarze Subregionu, 

– Zamieszczono informacje w mediach lokalnych. 

Uwagi do projektu dokumentu można było składać: 

– Za pomocą formularza konsultacyjnego – elektronicznie wysyłając wypełniony 

formularz na wskazany adres e-mail (konsultacje@deltapartner.org.pl) lub poprzez 

złożenie formularza w Biurach Podawczych urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego, 

– Ustnie – podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych na terenie Gminy Oława – 

w dniu 12 września 2014 roku oraz gmin Brzeg, Olszanka, Lubsza i Skarbimierz 

 – w dniu 15 września 2014 roku. 
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Zestawienie uwag uzyskanych w ramach konsultacji społecznych 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu, 

do którego odnosi 

się uwaga (rozdział / 

strona / punkt) 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
Stanowisko w sprawie 

uwagi 

Uwagi / propozycje odnoszące się do części diagnostycznej dokumentu 

1.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str. 11  …w 

odległości ok. 70 km 

pomiędzy miastami 

wojewódzkimi 

Opolem i 

Wrocławiem. 

…w odległości ok. 40 km pomiędzy miastami 

wojewódzkimi Opolem i Wrocławiem 

Odległość do wymienionych 

miast z centrum subregionu 

wynosi ok. 40 km 

Uwaga uwzględniona 

2.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 18 Uzupełnić informacje dot. działających na 

terenie Subregionu żłobków i punktów opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Autopoprawka. Synteza 

diagnozy powinna się odnosić 

do za planowych w ramach 

programu działań 

Uwaga uwzględniona 

3.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str. 20  W zakresie 

szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 

placówkami 

ogólnokształcącymi 

dysponują Brzeg 

oraz Skarbimierz 

W zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

placówkami ogólnokształcącymi dysponuje 

tylko Brzeg  

Szkoła ponadgimnazjalna, 

ZSRol. w Żłobiźnie została 

zlikwidowana 

Uwaga uwzględniona 

4.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Str.21 w tabeli 3, 

Ośrodki i instytucje 

kultury w Brzegu, 

Należy pozostawić tylko zapis Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika 

W Brzegu jest tylko jedna 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Uwaga uwzględniona 
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Rekreacji w 

Brzegu 

wymieniono Miejską 

Bibliotekę Publiczną 

im. Księcia Ludwika I 

oraz Miejską 

Bibliotekę Publiczną 

5.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str.22 tabela 4, 

Zasoby dziedzictwa 

kultury i historii 

Subregionu 

Brzeskiego, obiekty 

zabytkowe w Brzegu 

Należy dodać zapis: renesansowe kamienice i 

układ urbanistyczny Starego Miasta 

Wymienione zabytki stanowią 

o charakterze miasta i są jedną 

z ważniejszych atrakcji 

turystycznych Brzegu. 

Pominięcie ich w strategii 

może spowodować trudności 

w pozyskaniu pieniędzy na 

rewitalizację tych obiektów. 

Uwaga uwzględniona 

6.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str.23 tabela 4, 

Zasoby dziedzictwa 

kultury i historii 

Subregionu 

Brzeskiego, obiekty 

zabytkowe w 

Skarbimierzu: … 

pałac w Zwanicach 

… 

… pałac w Zwanowicach … Poprawna nazwa miejscowości 

to Zwanowice. 

Uwaga uwzględniona 

7.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 24 Brzeg w tabeli został oznaczony na 7 pozycji, a 

w tekście jest wpisane, że na 8 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

8.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str.26 Rozbudowa i 

budowa 

zintegrowanego 

systemu szlaków 

Rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu 

szlaków pieszych, ścieżek rowerowych i szlaku 

wodnego na rzece Odrze na terenie 

Subregionu Brzeskiego. 

Powszechną tendencją jest 

integrowanie istniejących i 

nowych szlaków turystycznych 

umożliwiających podróżowanie 

Uwaga uwzględniona 
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pieszych i ścieżek 

rowerowych na 

terenie Subregionu 

Brzeskiego. 

różnymi środkami lokomocji, 

co wpływa na znaczący wzrost 

ich atrakcyjności. 

9.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 27-33 Analiza 

SWOT 

Dopisać jako słabą stronę małą liczbę lokali 

socjalnych 

W szansach przeredagować punkt dot. 

budowy obwodnicy Brzegu na np. Budowa 

obwodnicy Brzegu północ-południe wraz z 

budową drugiej przeprawy mostowej na Odrze 

lub rozbudowa obwodnicy Brzegu wraz z 

budową drugiej przeprawy mostowej na Odrze 

W zagrożeniach, w pierwszym podpunkcie 

słowa „zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych” zamienić na np. wspólnych 

inwestycji subregionalnych. Żadna z inwestycji 

na terenie Subregionu Brzeskiego nie będzie 

realizowana w ramach ZIT. 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

10.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str. 32 … 

Rozbudowa i 

budowa 

zintegrowanego 

systemu szlaków 

pieszych i ścieżek 

rowerowych i łowisk 

wędkarskich…  

… Rozbudowa i budowa zintegrowanego 

systemu szlaków pieszych, ścieżek 

rowerowych, szlaku wodnego na rzece Odrze i 

łowisk wędkarskich… 

Powszechną tendencją jest 

integrowanie istniejących i 

nowych szlaków turystycznych 

umożliwiających podróżowanie 

różnymi środkami lokomocji, 

co wpływa na znaczący wzrost 

ich atrakcyjności. 

Uwaga uwzględniona 



 Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 

 

 

Strona 10 � 

11.  

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

2 Wyniki diagnozy 

strategicznej 

2.1 Analiza źródeł 

wtórnych – synteza 

Tabela 3 Lokalny 

system instytucji 

kultury Subregionu 

Brzeskiego 

Brzeg:  

– Miejska Biblioteka Publiczba im. Ksiecia 

Ludwika I w Brzegu 

– Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 

– Brzeskie Centrum Kultury 

W Brzegu działa jedna miejska 

Biblioteka Publiczna 

wymieniona po pierwszym 

myślniku 

Uwaga uwzględniona 

Uwagi / propozycje odnoszące się do części operacyjnej dokumentu 

1.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 35 pkt. 3 Dopisać informację nt. potrzeby budowania 

lokali socjalnych 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

2.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 35 pkt. 4 Dopisać informację nt. małej liczby tanich 

miejsc noclegowych (schroniska młodzieżowe). 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

3.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str.35 … zły stan 

techniczny basenu 

w Lubszy oraz 

amfiteatru 

miejskiego w 

Brzegu.  

… zły stan techniczny basenu w Lubszy, 

kąpieliska otwartego w Brzegu oraz amfiteatru 

miejskiego w Brzegu. 

Remont kąpieliska otwartego 

w Brzegu przy ul. Korfantego 

24 jest inwestycją, o którą 

upominają się mieszkańcy 

Brzegu od wielu lat. W 2014 

roku wykonano studium 

wykonalności wskazujące 

skuteczne i ekonomicznie 

uzasadnione sposoby remontu. 

Realizacja przedsięwzięcia 

poprawi jakość życia na terenie 

miasta i subregionu, wpłynie 

Uwaga uwzględniona 



Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 � 

 

 

� Strona 11 

na atrakcyjność turystyczna i 

inwestycyjna obszaru 

4.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str. 39 … a w 

mieście Brzeg na 

ochronę zdrowia, 

rewitalizację, 

kulturę, edukację 

ponadgimnazjalną. 

… a w mieście Brzeg na ochronę zdrowia, 

rewitalizację, kulturę, turystykę, rekreację, 

edukację ponadgimnazjalną. 

Wśród kierunków rozwoju 

obszaru o największym 

znaczeniu dla miasta są 

turystyka i rekreacja, a wśród 

planowanych działań są takie, 

które swą specyfiką 

odpowiadają tym kierunkom. 

Uwaga uwzględniona 

5.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Str.43 …rozwinięcie 

treści celów 

tragicznych… 

…rozwinięcie treści celów strategicznych… Należy poprawić tzw. literówkę  Uwaga uwzględniona 

6.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 46 Jest informacja mówiąca o tym, że kolejność 

wymieniania celów nie ma znaczenia dla ich 

ważności . Zapis ten należałoby uzupełnić o 

informację, że kolejność zadań nie ma wpływu 

na ich ważność przy wyborze zadań do 

realizacji. 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

7.  

osoba 

prywatna 

Cel operacyjny 2-1 

podpunkt a) 

Dopisać: (…) i likwidacja tzw. Baraków przy ul. 

Konopnickiej 

Od wielu długich lat projekt 

planu zagospodarowania 

przestrzennego zakłada 

zabudowę jednorodzinną; w 

sytuacji, gdy mieszkańców 

„baraków” będzie można 

przenieść do innych mieszkań 

socjalnych 

Uwaga uwzględniona  

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-1 
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8.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Cel operacyjny 2-1 

podpunkt d) 

Uzupełnić zapis o konieczność uruchomienia 

kolejnego publicznego żłobka w Brzegu 

Autopoprawka. Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-1 

9.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Cel operacyjny 2-1 

podpunkt e) 

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej i 

aktywności organizacji pozarządowych – w tym 

uruchomienie subregionalnego inkubatora 

aktywności i przedsiębiorczości społecznej 

(subregionalne centrum organizacji 

pozarządowych). 

Ekonomia społeczna jest 

domeną organizacji 

pozarządowych. Jej rozwój 

zależy od jakości 

funkcjonowania tych 

organizacji. Wsparcie ich 

rozwoju zwiększy aktywność 

społeczeństwa na wielu 

płaszczyznach funkcjonowania 

subregionu. 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-1 

10.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Cel operacyjny 2-3 

podpunkt d) 

Rozwój systemu ścieżek i tras rowerowych 

zintegrowanych z już istniejącymi elementami 

infrastruktury, w tym z infrastrukturą szlaku 

wodnego na rzece Odrze oraz wyznaczonymi 

trasami. 

Powszechną tendencją jest 

integrowanie istniejących i 

nowych szlaków turystycznych 

umożliwiających podróżowanie 

różnymi środkami lokomocji, 

co wpływa na znaczący wzrost 

ich atrakcyjności. 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-3 

11.  

Miejski Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji w 

Brzegu 

Cel operacyjny 2-3  (f) Remont basenu w Lubszy. 

(g) Remont kąpieliska otwartego przy ul. 

Korfantego 24 w Brzegu 

Remont kąpieliska otwartego 

w Brzegu przy ul. Korfantego 

24 jest inwestycją, o którą 

upominają się mieszkańcy 

Brzegu od wielu lat. W 2014 

roku wykonano studium 

wykonalności wskazujące 

skuteczne i ekonomicznie 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-3 
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uzasadnione sposoby remontu. 

Realizacja przedsięwzięcia 

poprawi jakość życia na terenie 

miasta i subregionu, wpłynie 

na atrakcyjność turystyczna i 

inwestycyjna obszaru 

12.  

Stowarzyszenie 

Brzeg 4x4 

Cel operacyjny 2-3 Udostępnienie działki nr 4, obręb I Centrum, 

przy ul. Krakusa na budowę toru off road-

owego 

Organizacja imprez kulturalno-

rozrywkowych wspierających 

promocję miasta w obrębie 

międzynarodowym; możliwość 

spędzania czasu wolnego 

mieszkańców w atrakcyjny 

sposób, niedostępny w naszej 

okolicy 

Uwaga nieuwzględniona 

Teren ten leży w Obszarze 

Natura 2000, a taka 

działalność nie jest 

dopuszczalna w obszarze 

Natura 2000. 

13.  

Oddział PTTK 

Ziemi Brzeskiej 

Cel operacyjny 2-3  W punkcie e) dopisać konkretnie przebudowa 

i remont kąpieliska przy ul. Korfantego w 

Brzegu 

Była prezentowana wizja 

kąpieliska opracowana przez 

inżynierów z Niemiec w wersji 

rozbudowanej (koszt ok. 10 

mln zł), jest bardzo oczekiwana 

przez mieszkańców, bo nie ma 

w Brzegu miejsca do kąpieli. 

Mieszkańcy kapią się „na 

dziko”, co stwarza duże 

niebezpieczeństwo, 

szczególnie dla dzieci. 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-3 

14.  

Oddział PTTK 

Ziemi Brzeskiej 

Cel operacyjny 2-3  Dopisać zadanie: wykonanie stojących tablic 

informacyjnych na temat zabytków brzeskich 

W wielu miastach funkcjonują 

takie tablice i stanowią dla 

turystów dodatkową atrakcję 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-3 
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(treść powinna być w 3 

językach) 

15.  

Brzeskie 

Stowarzyszenie 

Chorych na SM 

Cel operacyjny 2-3 Dopisać: Remont kąpieliska miejskiego Niezbędny obiekt dla rozwoju 

Subregionu i rekreacji 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 2-3 

16.  

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

Cel operacyjny 2-3  Modernizacja (rozbudowa) i remont budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu wraz z poszerzeniem 

parkingu Biblioteki Centralnej 

Biblioteka staje się 

nowoczesnyn centrum wiedzy, 

w którym lokalizacja zbiorów 

jest optymalna ze względu na 

uczącą się i studiującą 

młodzież, miejscem doradczym 

dla osób poszukujących pracy. 

Placówka dostosowana do 

potrzeb niepełnosprawnych, 

niepozbawiona barier 

architektonicznych z szerokim 

parkingiem dla użytkowników. 

Działania biblioteki zmierzają 

ku aktywizacji osób starszych, 

organizacji czasu wolnego 

dzieci i młodzieży. Biblioteka 

działa na rzecz integracji 

społecznej, w tym mniejszości, 

przede wszystkim Romów. 

Poprawa warunków 

lokalowych oraz rozszerzenie 

zakresu usług wpłynie na liczbę 

użytkowników biblioteki. 

Uwaga uwzględniona 

Uzupełniono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 3-2 
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17.  

Urząd Gminy w 

Lubszy 

(autopoprawka) 

Cel operacyjny 3-2 

podpunkt c) 

Budowa Domu Ludowego w Lubszy – 

nowoczesnej instytucji kultury 

Należy zmienić nazwę zadania 

c) Utworzenie Domu 

Ludowego w Lubszy – 

nowoczesnej instytucji kultury 

na: Budowa Domu Ludowego 

w Lubszy – nowoczesnej 

instytucji kultury, tak aby jego 

nazwa była zgodna z 

systematyką prawa 

budowlanego. 

Uwaga uwzględniona 

Poprawiono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 3-2 

18.  

Brzeskie 

Stowarzyszenie 

Chorych na SM 

Cel operacyjny 3-2 Dopisać: remont Gimnazjum Piastowskiego Obiekt, który jako zabytek 

potrzebny do dalszego rozwoju 

Uwaga uwzględniona 

Poprawiono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 3-2 

19.  

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

Cel operacyjny 3-2  Remont elewacji zabytkowego budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia 

Ludwika w Brzegu 

Rewitalizacja budynku 

biblioteki położonego w 

centrum miasta, na trasie 

wzmożonego ruchu 

turystycznego 

Uwaga uwzględniona 

Poprawiono zapis 

w ramach celu 

operacyjnego 3-2 

20.  

Urząd Miasta 

Brzeg 

(autopoprawka) 

Str. 67 Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych kończy się w 2015. W kolejnych 

latach planowane jest dofinansowywanie 

inwestycji w drogi lokalne ze środków rezerwy 

budżetu państwa. 

Autopoprawka.  Uwaga uwzględniona 

 


