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1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Rozpoczynając prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-

2029 uznano, że jej budowa powinna być przede wszystkim procesem społecznym. Dotychczasowe 

doświadczenie władz samorządowych potwierdzało fakt, iż warunkiem opracowania skutecznego 

dokumentu strategicznego jest zaangażowanie lokalnych liderów społeczności w ramach planowania 

strategicznego rozwoju. W związku z tym na każdym etapie prac uwzględniano wnioski i sugestie 

przekazywane w formie pisemnej (np. poprzez ankiety) oraz bezpośrednio, podczas spotkań 

poświęconych tematyce dokumentu. 

W celu zapewnienia zasady partycypacji społecznej na każdym etapie, przebieg prac uwzględniał: 

− ogłoszenie rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju (29.04.2019 r.), 

− przeprowadzenie badania ankietowego opinii mieszkańców gminy Somonino na temat stopnia 

oraz przyszłych perspektyw rozwoju, 

− przeprowadzenie spotkań warsztatowych z przedstawicielami różnych środowisk, w tym sektora 

społecznego, gospodarczego, administracji publicznej oraz mieszkańcami gminy 

− opublikowanie projektu dokumentu do wglądu wraz z formularzem uwag na stronie internetowej 

Urzędu Gminy.  

Tematyka konsultacji dotyczyła poszczególnych sfer i zagadnień strategicznych. 

Urząd Gminy Somonino zachęcał do uczestnictwa w pracach nad Strategią, podkreślając iż wkład 

wniesiony w prace pozwoli na stworzenie spójnych założeń polityki rozwoju na lata 2020-2029. 
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Zdjęcie 1. Zrzut ekranu ze strony Urzędu Gminy Somonino – rozpoczęcie prac nad Strategią 

 

Źródło: http://somonino.pl/news/content/2250 
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2. Przebieg konsultacji 

2.1. Badanie ankietowe 

Opinia mieszkańców gminy Somonino na temat jakości życia oraz możliwych kierunków rozwoju 

stanowiła punkt wyjścia dla określenia wizji gminy Somonino na lata 2020-2029 oraz misji działania jej 

samorządu. Dla pozyskania informacji źródłowych wykorzystano metodę badania ankietowego. 

Poniżej zaprezentowano szczegóły przebiegu badania: 

✓ Termin ankietyzacji: 8.05.2019 r. – 28.06.2019 r. 

✓ Forma badania: badanie ankietowe (kwestionariusz) 

✓ Objętość kwestionariusza: 2 strony 

✓ Sposób publikacji: wersja papierowa i wersja elektroniczna do ściągnięcia ze strony 

internetowej Urzędu Gminy 

✓ Kanały dystrybucji: strona internetowa Urzędu Gminy Somonino, lokalne portale internetowe, 

Urząd Gminy Somonino 

✓ Punkt zbiorczy: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Somonino lub adres e-mail: 

promocja@somonino.pl 

✓ Liczba respondentów: 226 osób 

Formularz ankiety: 

Zdjęcie 2. Formularz ankiety 

 

Źródło: http://somonino.pl/contents/content/57/2256 
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Zdjęcie 3. Zrzut ekranu ze strony Urzędu Gminy Somonino – rozpoczęcie badania ankietowego 

 

Źródło: http://somonino.pl/contents/content/57/2256 
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Wyniki ankiet: 

Wyniki ankiet – metryczka: 

Ankietę wypełniło 226 mieszkańców, tj. 2,12% ogólnej liczby mieszkańców, w tym 70% to 

kobiety, a 30% to mężczyźni. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 36-50 lat (45%). 

W najmniejszym stopniu wypowiedzieli się mieszkańcy powyżej 66 roku życia, stanowiąc tylko 4% 

ogólnej liczby ankietowanych.   

Wykres 1. Ankietowani  wg płci 

 

Źródło: opracowanie własne  

Wykres 2. Ankietowani wg wieku 

 

Źródło: opracowanie własne  

Status zawodowy ankietowanych to w przeważającej części „pracujący” – 73%. Najmniej liczną 

grupę stanowili uczniowie/studenci – 2%. Aż 41% ankietowanych to osoby z wykształceniem średnim, 

a jedynie 5% to mieszkańcy posiadający wykształcenie podstawowe. 
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Wykres 3. Ankietowani wg statusu zawodowego 

  

Źródło: opracowanie własne  

Wykres 4. Ankietowani wg wykształcenia 

  

Źródło: opracowanie własne  

Najbardziej zaangażowani w konsultacje byli mieszkańcy Goręczyna (14%), miejscowości 

Sławki i Borcza (13%) oraz Kaplicy i Somonina (12%). Spośród wszystkich ankietowanych nie było żadnej 

osoby zamieszkującej Egiertowo, Rybaki i Starkową Hutę. 
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Wykres 5. Ankietowani wg miejsca zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Wyniki ankiet – ocena jakości życia: 

Wykres 6. Pyt. 1 Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania gminy 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wnioski: 

− Żadne z ocenianych kryteriów nie uzyskało średniej oceny większej niż 3,69; 

− Najwyżej ocenione zostały: walory turystyczno-krajobrazowe, stan środowiska naturalnego 

i jakość edukacji; 

− Najniżej ocenione zostały: połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych i ich estetyka, wsparcie przedsiębiorczości; 

− Żadne z ocenianych kryteriów nie uzyskało średniej oceny niższej niż 2,36. 

Mieszkańcy gminy Somonino oceniają przeciętnie poszczególne dziedziny funkcjonowania 

gminy. Żadna z dziedzin nie została oceniona na najwyższym poziomie – jako wystarczająco 

doinwestowana. Podobnie żadna z dziedzin nie została oceniona jako zupełnie zaniedbana. 

Interwencja władz Gminy powinna odbywać się zatem na różnych poziomach, w wielu dziedzinach jej 

funkcjonowania. 

Wykres 7. Pyt. 2a Atuty gminy Somonino 

 

Źródło: opracowanie własne  

Wnioski: 

− Mieszkańcy jako główny atut gminy wskazali walory turystyczne; 

− Wysoko ocenione zostały również:  walory krajobrazowe, urozmaicenie krajobrazu oraz 

położenie; 

− Wskazując atuty gminy mieszkańcy odnieśli się również do infrastruktury technicznej 

(wymieniono m.in. wysoki poziom zwodociągowania gminy, jakość dróg, dostępność 

komunikacyjną (na różnych poziomach)); 

Dokonując planowania strategicznego należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie 

atutów gminy – powinno mieć to odzwierciedlenie w wizji oraz celach strategicznych. 
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Wykres 8. Pyt. 2b Słabości gminy Somonino 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Wnioski: 

− Mieszkańcy jako główną słabość wskazali stan infrastruktury drogowej w gminie; 

− Nisko ocenione zostały również takie kategorie jak: służba zdrowia, rozwój przedsiębiorczości 

i niedostateczne wykorzystanie atutów gminy oraz jej promocja; 

Dokonując planowania strategicznego należy zwrócić szczególną uwagę na pokonanie słabości 

gminy – powinno mieć to odzwierciedlenie w wizji oraz celach strategicznych. 

Wykres 9. Pyt. 3 Proszę dokonać oceny poniższych stwierdzeń zaznaczając odpowiednio PRAWDA (P) lub FAŁSZ 
(F) 

 

Źródło: opracowanie własne  

Wnioski: 

− Zdaniem ankietowanych (93%) gmina Somonino zdecydowanie jest atrakcyjnym miejscem do 

zamieszkania; 

− 85% mieszkańców uważa, że jest to atrakcyjne miejsce do wypoczynku, a 75% jest zdania, że 

gmina jest bezpieczna; 

− 59% mieszkańców uznało gminę za nieatrakcyjne miejsce do pracy; 

− Niemalże po połowie rozłożyły się głosy dotyczące oceny gminy pod względem większej 

atrakcyjności niż sąsiadujące gminy (52% – prawda, 48% – fałsz); 

Mieszkańcy, mimo dostrzeganych słabości, oceniają gminę raczej pozytywnie – jako atrakcyjne 

miejsce do mieszkania, wypoczynku, rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości, a także bezpieczne. 

Konieczne jest podjęcie interwencji mających na celu poprawę wizerunku gminy, jako miejsca 

atrakcyjnego do pracy. 

Pyt. 4 Proszę wskazać 3 inwestycje, które Pana/Pani zdaniem powinny zostać zrealizowane jako 

priorytetowe. Wskazano 91 propozycji inwestycji. Najwięcej wskazań miały zadania: 

− budowa przedszkola gminnego w Goręczynie (6%),  

− budowa chodników i lamp w Borczu (5%),  

− budowa boiska sportowego w Borczu (4%),  

− rozwój infrastruktury w Borczu (4%),  

− budowa żłobków w Somoninie (3%),  
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− budowa ścieżek rowerowych w gminie (3%), 

− budowa chodników w Kameli (3%),  

− budowa kanalizacji sanitarnej w Kameli (3%). 

Łącznie te inwestycje wskazało 31% ankietowanych. Pozostałe propozycje stanowiły 2% lub 

mniej ogólnej liczby wskazań. 

Pyt. 5 Proszę wskazać 3 obiekty/jednostki wymagające najpilniejszej inwestycji. Wskazano 50 

propozycji inwestycji na obiektach/jednostkach. Najwięcej wskazań miały zadania: 

− Rozbudowa i modernizacja Urzędu Gminy i parkingu (9%), 

− Rozbudowa przedszkola w Goręczynie (8%), 

− Utworzenie parkingu i miejsc rekreacji na terenie dworca PKP w Somoninie (8%), 

− Remont dróg w miejscowości Kaplica (7%), 

− Rozbudowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie (6%), 

− „siłownia” bez wskazania konkretnej lokalizacji (6%). 

Łącznie te inwestycje wskazało 44% ankietowanych. Pozostałe propozycje stanowiły 5% lub 

mniej ogólnej liczby wskazań. 

Tabela 1. Pyt. 6 Pana/Pani sugestie do Strategii 

Zabezpieczenie obiektów sportowych, kulturalnych przed dewastacją 4% 

Większe zwrócenie uwagi na walory turystyczno-krajobrazowe i ich wykorzystanie  4% 

Udostepnienie stadionu - boiska sportowego dla dzieci i młodzieży 4% 

Rozbudowa infrastruktury drogowej  7% 

Większe staranie się o środki unijne 15% 

Ścieżki rowerowe 7% 

Zwiększyć nacisk na energię odnawialną  4% 

Poprawić jakość życia mieszkańców 4% 

Równomierny rozwój inwestycji we wszystkich sołectwach gminy 7% 

Stworzenie gminy do wypoczynku dobre walory turystyczne 4% 

Zweryfikować kryteria przetargów, wybierać wiarygodnych partnerów 4% 

Brakuje miejsca do spotkań młodzieży i rozwijania pasji i hobby w Ostrzycach  4% 

Więcej atrakcji w Ostrzycach  4% 

Estetyka gminy, śmieci przy drogach i w rowach  15% 

Brak miejsc parkingowych na osiedlach  7% 

Nie warto inwestować w place zabaw dla dzieci;  aktualne nie są zadbane;  mało osób korzysta z tych 

miejsc 

4% 

Zająć się ośrodkiem zdrowia w Somoninie, brak miejsc, braki w kadrze lub kadra która nie współpracuje 
z pacjentem. 

4% 

Źródło: opracowanie własne  

Wskazania pokrywają się z wcześniejszymi sugestiami. Najwięcej mieszkańców zaakcentowało 

konieczność zadbania o estetykę w gminie oraz większe starania o pozyskiwanie środków UE (po 15% 

ankietowanych); 
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Analiza potencjału jakości życia w gminie Somonino pozwala wnioskować, że jest to przede wszystkim 

miejsce atrakcyjne  pod względem krajobrazowo-przyrodniczym. Mieszkańcy wysoko cenią walory 

środowiskowe gminy i upatrują w nich potencjał do rozwoju gospodarczego. Najczęściej wskazywanym 

obszarem wymagającym inwestycji jest szeroko rozumiana infrastruktura. Nisko oceniana jest zarówno 

infrastruktura drogowa, jak i rekreacyjna i społeczna. Poprawa systemu komunikacji, inwestycje 

w edukację i rekreację stanowią potencjał do wzrostu jakości życia w gminie Somonino. 

2.2. Spotkania konsultacyjno-warsztatowe i informacyjne 

W celu zapewnienia zasady partycypacji społecznej odbyły się spotkania warsztatowe oraz 

spotkania informacyjne z przedstawicielami grup zaangażowanych w budowanie Strategii Rozwoju 

Gminy Somonino na lata 2020-2029. Poniżej przedstawiono harmonogram, zakres spotkań i grupy 

uczestników. 

Tabela 2. Harmonogram i zakres spotkań konsultacyjno-warsztatowych i informacyjnych 

Lp. Termin 
spotkania 

Opis Zakres  

1 22.05.2019 
r.  

Pierwsze spotkanie informacyjne z Radnymi i 
przedstawicielami instytucji publicznych 
oraz ekspertami firmy konsultingowej. 
Liczba uczestników: 29 osób 
 

− Geneza aktualizacji 

Strategii 

− Główne założenia aktualnie 

obowiązującej Strategii 

− Dlaczego konieczna jest 

aktualizacja Strategii? 

− Jaka powinna być 

Strategia? 

− Jak wygląda proces 

aktualizacji? 

− Jak będzie wyglądał 

dokument Strategii? 

− Harmonogram prac 

2 9.07.2019 r.  Spotkanie warsztatowe – grupa I mieszkańcy 
Liczba uczestników: 12 osób 

− Wyniki ankiet – prezentacja 

− Wizja i misja rozwoju – 

rozmowa, sformułowanie 

− Cele strategiczne i 

operacyjne– rozmowa, 

sformułowanie 

− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców 

3 10.07.2019 
r. 

Spotkanie warsztatowe – grupa III 
przedstawiciele administracji publicznej 
Liczba uczestników: 8 osób 

− Wyniki ankiet – prezentacja 

− Wizja i misja rozwoju – 

rozmowa, sformułowanie 

− Cele strategiczne i 

operacyjne– rozmowa, 

sformułowanie 
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− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców  

4 11.07.2019 
r. 

Spotkanie warsztatowe – grupa II NGO i 
przedsiębiorcy 
Liczba uczestników:  3 osoby 

− Wyniki ankiet – prezentacja 

− Wizja i misja rozwoju – 

rozmowa, sformułowanie 

− Cele strategiczne i 

operacyjne– rozmowa, 

sformułowanie 

− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców 

5 17.09.2019 
r. 

Spotkanie warsztatowe – grupa III 
przedstawiciele administracji publicznej 
Liczba uczestników:  30 osób 

− Wyniki ankiet – 

sprostowanie 

− Wizja i misja rozwoju  

− Cele strategiczne i 

operacyjne 

− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców 

6 19.09.2019 
r. 

Spotkanie warsztatowe – grupa I mieszkańcy 
Liczba uczestników:  2 osoby 

− Wyniki ankiet – 

sprostowanie 

− Wizja i misja rozwoju  

− Cele strategiczne i 

operacyjne 

− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców 

7 23.09.2019 
r. 

Spotkanie warsztatowe – grupa II NGO i 
przedsiębiorcy 
Liczba uczestników:  5 osób 

− Wyniki ankiet – 

sprostowanie 

− Wizja i misja rozwoju  

− Cele strategiczne i 

operacyjne 

− Inwestycje kluczowe – plan 

gminy vs. oczekiwania 

mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne 

W trakcie spotkań wnoszono uwagi co do treści dokumentu oraz zaproponowanych w nim założeń. 

Wszystkie formularze wypełnione przez uczestników spotkań zostały przeanalizowane i na podstawie 
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zawartych w nich informacji stworzone zostały główne założenia projektu (wizja, misja, cele 

strategiczne i operacyjne oraz propozycje inwestycji). 

Zdjęcie 4. Spotkanie informacyjne z dnia 21.05.2019 r. – uczestnicy 1 

 

Źródło: materiały Urzędu Gminy Somonino 

Zdjęcie 5. Spotkanie informacyjne z dnia 21.05.2019 r. – uczestnicy 2 

 

Źródło: materiały Urzędu Gminy Somonino 
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Zdjęcie 6. Spotkanie informacyjne z dnia 21.05.2019 r. – prowadzący 

 

Źródło: materiały Urzędu Gminy Somonino 

2.3. Publikacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029 został upubliczniony na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Somonino. Do projektu dołączono również formularz uwag. Wersja 

papierowa projektu Strategii wraz z formularzami uwag została wyłożona w Urzędzie Gminy Somonino 

– pokój nr 19. Konsultacje społeczne trwały do 18 października 2019 r. Na kolejnej stronie 

zaprezentowano treść ogłoszenia. 
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Zdjęcie 7. Zrzut ekranu ze strony internetowej Urzędu Gminy Somonino – rozpoczęcie konsultacji społecznych 

 

Źródło: http://somonino.pl/calendar/content/18/2390 
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Podsumowując przeprowadzone konsultacje społeczne sporządzono rejestr uwag. 

Tabela 3. Rejestr uwag 

Lp. 

Część 

dokumentu, 

którego dotyczy 

uwaga (rozdział, 

strona) 

Treść proponowanej uwagi, opinii, propozycji, sugestii Uzasadnienie Uwzględnienie uwagi 

1. 

II.2.3. Zadania w 

ramach 

poszczególnych 

celów 

strategicznych i 

operacyjnych 

Gmina powinna wykorzystać swój potencjał leżący w pięknych terenach i 

zwiększyć ilość imprez sportowych w terenie, takich jak różnego rodzaju 

biegi, marsze, nordic-walking, zawody kolarskie, spływy kajakowe i regaty 

żeglarskie 

Imprezy sportowo-

rekreacyjne w plenerze 

służą znakomicie promocji 

gminy w regionie, ale też 

aktywują mieszkańców, 

posiadają też elementy 

profilaktyki zdrowia i 

edukacji ekologicznej. 

Uwaga została 

uwzględniona. Na str. 67 

(II.2.3. Zadania w ramach 

poszczególnych celów 

strategicznych i 

operacyjnych) w 

kolumnie „Rozwój funkcji 

turystyczno-rekreacyjnej” 

dopisano zadanie pn. 

„Organizacja imprez 

sportowych iw terenie, 

np. biegi, marsze, nordic-

walking, zawody 

kolarskie, spływy 

kajakowe i regaty 

żeglarskie, itp.”. 

2. 

II.2.3. Zadania w 

ramach 

poszczególnych 

celów 

Dobrym pomysłem byłoby założenie klubu żeglarskiego: prowadzenia 

sekcji żeglarskiej, organizacji półkolonii i regat. 

Żeglarstwo jest wdzięcznym 

sposobem na promocję 

gminy w regionie oraz 

urozmaicenie oferty zajęć 

Uwaga została 

uwzględniona. Na str. 67 

(II.2.3. Zadania w ramach 

poszczególnych celów 
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strategicznych i 

operacyjnych 

rekreacyjno-sportowych dla 

młodszych i starszych 

mieszkańców.  

strategicznych i 

operacyjnych) w 

kolumnie „Rozwój funkcji 

turystyczno-rekreacyjnej” 

dopisano zadanie pn. 

„Założenie klubu 

żeglarskiego”. 

3. 

II.2.3. Zadania w 

ramach 

poszczególnych 

celów 

strategicznych i 

operacyjnych 

Polityka pro-senioralna: założenie jednostki wspierającej działalność 

społeczną seniorów. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do 

seniorów. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania 

publiczne dla seniorów.  

Wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom 

mieszkańców i potrzeby 

aktywizacji osób starszych 

w gminie.  

Uwaga została 

uwzględniona. Na str. 67 

(II.2.3. Zadania w ramach 

poszczególnych celów 

strategicznych i 

operacyjnych) w 

kolumnie „Wzmocnienie 

kapitału społecznego” 

dopisano zadanie pn. 

„Realizacja zadań z 

zakresu polityki pro 

senioralnej”. 

4. 

1.5.2. 

Infrastruktura 

sportowa – str. 

33-34 

Hala sportowa w Borczu. Hala nie została ujęta. 

Uwaga została 

uwzględniona. Do spisu 

infrastruktury sportowej 

na terenie gminy 

Somonino dodano halę 

sportową w Borczu. 

5. Priorytety na 

lata strategiczne 

Ogrodzenie terenu szkolnego i modernizacja dolnego budynku szkoły – 

wymiana pokrycia dachowego (obecnie jest tam eternit) i instalacji 

elektrycznej.  

Bezpieczeństwo uczniów i 

pracowników szkoły.  

Uwaga została 

uwzględniona. Na stronie 

61 Strategii znajduje się 

omówienie wyników 
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2020-2029 – str. 

61  

ankiet. Proponowany 

zapis dodano na str. 67 

(II.2.3. Zadania w ramach 

poszczególnych celów 

strategicznych i 

operacyjnych) w 

kolumnie „Wzmocnienie 

kapitału społecznego”. 

6. 

I.7.3. Analiza 

potencjału 

jakości życia, 

strona od 54- do 

62 

Zmiana sposobu badania subiektywnego wymiaru jakości życia – Ankieta 

Subiektywny wymiar 

jakości życia oceniony 

został na  podstawie 

ankiety  jest to jedno z 

ważniejszych badań  w 

strategii należy  zastanowić 

się nad zmianą lub większą 

promocją sposobu badań. 

W badaniu nie zapewniono 

reprezentatywności 

mieszkańców miejscowości 

wchodzących w skład 

gminy (w badaniu pojawiły 

się miejscowości, które nie 

mają swoich 

reprezentantów). 

Mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości nie wyrazili 

swojej opinii. W przedziale 

wiekowym 65-69 na 368 

Uwaga nie została 

uwzględniona. Na 

obecnym etapie 

opracowywania Strategii 

nie ma możliwości 

ponownego 

przeprowadzenia 

ankietyzacji.  

Ponadto na etapie 

badania opinii 

mieszkańców zapewniono 

optymalny dostęp do 

ankiet: 

1. Ankietyzacja była 

odpowiednio rozłożona w 

czasie (8.05.2019 r. – 

28.06.2019 r.) , trwała 

niemalże 2 miesiące. 

Dzięki temu każdy z 

mieszkańców miał 

odpowiednią ilość czasu 
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osób wypowiedziało się 10 

badanych 

Co ważne - zadawano 

pytania dotyczące 

inwestycji w 

poszczególnych 

miejscowościach, w 

przypadku którego opinię 

powinni wyrazić 

mieszkańcy wszystkich 

miejscowości. W kontekście 

tego pytania duże 

znaczenie ma miejsce 

zamieszkania respondenta, 

który odpowiedzi udziela w 

kontekście swojego 

interesu. W przypadku 

mierzenia poparcia dla 

danej inwestycji w ramach 

badania powinno się 

zapewnić 

reprezentatywność opinii 

mieszkańców gminy. 

Widać to na podstawie:” 

Najbardziej zaangażowani 

w konsultacje byli 

mieszkańcy 

Goręczyna(14%), 

miejscowości Sławki i 

by się z nią zapoznać i 

wyrazić swoją opinię.  

2. Ankiety były dostępne 

zarówno w formie 

papierowej, jak i on-line. 

Dzięki temu mieszkańcy 

mogli wypełnić ankietę 

bez konieczności 

osobistej wizyty w 

Urzędzie Gminy. 

3. Informacja o 

prowadzeniu badania 

ankietowego była 

publicznie dostępna 

(zarówno na stronie 

Urzędu Gminy, jak i na 

lokalnych stronach 

internetowych). 

4. 22.05.2019 r. odbyło 

się spotkanie z Radnymi 

oraz przedstawicielami 

instytucji publicznych, na 

którym przypomniano o 

trwającym procesie 

ankietyzacji, 

rozkolportowane zostały 

ankiety z prośbą o ich 

wypełnienie oraz 

przekazanie 



 

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029 23 

Borcza (13%) oraz Kaplicy i 

Somonina (12%)” i 

wybranych zadań 

„najwięcej wskazań miały 

zadania: 

−budowa przedszkola 

gminnego w Goręczynie 

(6%), −budowa chodników i 

lamp w Borczu (5%), 

−budowa boiska 

sportowego w Borczu (4%), 

 −rozwój infrastruktury w 

Borczu (4%)” 

mieszkańcom. Zarówno 

Radni, jak i sołtysi – 

przedstawiciele 

mieszkańców mieli 

możliwość, by wziąć 

formularze i 

zaaktywizować „swoich” 

mieszkańców, zachęcić do 

uczestnictwa w badaniu.  

5. Mając na względzie 

uwzględnienie opinii, jak 

największego grona 

mieszkańców, 

opracowujący dokument 

uwzględnili również 

ankiety, które wpłynęły 

podczas spotkań 

warsztatowych (po 

terminie). 

Mając na względzie 

powyższe stwierdza się, 

że dołożono wszelkich 

starań, by grupa 

respondentów była jak 

najszersza i nie ma 

podstaw by 

przeprowadzać badanie 

ankietowe ponownie.  
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7. I.1.2, str.5 
Dodanie drogi powiatowej Brodnica Górna-Wieżyca, nr 1922G, zwana 

"Kaszubską Drogą" 

Konieczność dodania drogi 

powiatowej znajdującej się 

na terenie Gminy 

Somonino 

Uwaga została 

uwzględniona. Dodano 

drogę powiatowa nr 

1922G w zapisach 

Strategii. 

8. I.1.4, str. 8 

Podparłbym się danymi ze świeższego spisu powszechnego, tj. z roku 

2011 

(http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-

narodowego-spis/8022,Gminy-w-ktorych-udzial-mniejszosci-narodowych-

etnicznych-lub-spolecznosci-poslug.html)  

Według spisu z roku 2011 

w Gminie Somonino 42,6% 

mieszkańców 

zadeklarowało, że 

posługuje się językiem 

kaszubskim 

Uwaga została 

uwzględniona. 

Skorygowano zapisy 

Strategii w oparciu o 

bardziej aktualne dane 

statystyczne.   

9. I.6.2, str. 42 
Nieścisłość w liczbie osób, które wypełniły ankietę pomiędzy stroną 42 a 

stroną 55 
- 

Uwaga została 

uwzględniona. 

Doprowadzono do 

spójności zapisy 

dotyczące liczby osób, 

które wypełniły ankietę.   

10. II.2.3. 

W kolumnie "Wzmocnienie kapitału społecznego" napisałbym wprost: 

Rozbudowa Gminne Ośrodka Kultury w Somoninie poprzez budowę sali 

widowiskowej na min. 150 osób. 

Potrzeba pojemnej sali do 

celów widowiskowych, 

konferencyjnych, zebrań 

wiejskich, itp. 

Uwaga została 

uwzględniona. 

Proponowany zapis 

stanowi uszczegółowienie 

poprzedniej wersji nazwy 

zadania.  

Źródło: opracowanie własne 
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3. Wnioski i podsumowanie 

W trakcie prowadzenia konsultacji społecznych wykorzystano różnorodne kanały komunikacji, 

w tym: 

− informacje przekazywane drogą elektroniczną (ogłoszenia, ankiety, projekt dokumentu), 

− informacje przekazywane w wersji papierowej (projekt dokumentu do publicznego wglądu 

w Urzędzie Gminy wraz z formularzem konsultacyjnym), 

− spotkania z zainteresowanymi stronami. 

Konsultacje były prowadzone od momentu rozpoczęcia prac nad Strategią oraz na bieżąco, 

w trakcie kolejnych etapów prac. 

Tabela 4. Podsumowanie konsultacji 

Lp. Rodzaj konsultacji Liczba zebranych uwag / odpowiedzi 

1 Badanie ankietowe 226 

2 Spotkania robocze / warsztatowe 23 

3 Publikacja treści Projektu Strategii  4 

Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie uwagi techniczne (dotyczące formatowania dokumentu, błędów gramatycznych lub 

literowych) zostały uwzględnione. Uwagi merytoryczne zostały uwzględnione po konsultacji 

z samorządem.  
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