Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących
projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sławno
na lata 2016-2025
Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sławno na lata 2016-2025
udostępniony był do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Sławno oraz na gminnej
stronie internetowej www.gminaslawno.pl w terminie 14 dni przed rozpoczęciem procesu
konsultacji. Opracowanie projektu dokumentu poprzedzone było organizacją spotkań,
mających na celu prezentacje poszczególnych sołectw i ich potrzeb. Efektem tych działań
było stworzenie planu inwestycyjnego stanowiącego istotną część projektu strategii.
W dniu 18 listopada 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Kwasowie odbyło się spotkanie
konsultacyjne w sprawie projektu strategii, w którym uczestniczyło ok. 60 osób. Dyskusję
rozpoczął Wójt Gminy Sławno pan Ryszard Stachowiak, który po krótkim wstępie przekazał
głos autorce projektu – pani Agnieszce Powroźnik reprezentującej Europejskie Centrum
Doradcze w Szczecinie.
Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie od wszystkich zainteresowanych
propozycji, uwag i opinii do prezentowanego dokumentu.
W terminie wyznaczonym na zgłaszanie uwag, wniosków i opinii, czyli do dnia 25 listopada
br. wpłynęło jedno pismo z uwagami dotyczące projektu strategii. Dodatkowe uwagi zgłosili
pracownicy urzędu gminy.
Poniższa tabela przedstawia zgłoszone uwagi i sposób ich rozpatrzenia:
Zapis w projekcie
strategii, którego
dotyczy uwaga

Treść uwagi

Rozpatrzenie uwagi

Punkty:
2.1.2.1 Walory
przyrodnicze
2.1.2.1 Gleby
2.1.2.3 Przyroda

Ponieważ wszystkie trzy punkty dotyczą
przyrody, a ich tematyka jest podobna
sugeruje się, aby umieścić treści merytoryczne
wymienionych tematów w jednym punkcie.

Negatywnie
Uważamy, że dla
przejrzystości zapisów
niniejsze punkty powinny
być osobno.

Punkt 2.1.2.1
Walory
przyrodnicze

Zbyt szczegółowy opis walorów
przyrodniczych pasujący bardziej do odrębnej
publikacji na ten temat;

Punkt 2.2.2
Kultura, kultura
fizyczna i sport

Bardzo dobrze opisano sport, ale informacje na
temat kultury została ograniczona jedynie do
działalności biblioteki; sugeruje się opisać
działalność świetlic wiejskich, jako „instytucji
kulturotwórczych”, wokół których koncentruje
się życie społeczno-kulturalne mieszkańców;

Pozytywnie
Opis zredukowano do
najważniejszych informacji
na ten temat.
Negatywnie
Szczegółowy opis świetlic
wskazuje się w Planach
Odnowy miejscowości.
Biblioteka jest samodzielną
instytucją wartą uwagi.

Punkt 2.2.2
Kultura, kultura
fizyczna i sport

Należy uporządkować wykaz inwestycji z
zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu
zrealizowanych w ostatnich latach przez
Gminę Sławno poprzez ujednolicenie
nazewnictwa źródeł pozyskania wsparcia
finansowego oraz właściwy podział na
poszczególne rodzaje zadań.

Pozytywnie
Dane uporządkowano w
bardziej przejrzysty sposób.

Punkt 2.2.6
Turystyka
i rekreacja

Zbyt szczegółowy opis Grodziska we
Wrześnicy, zbyt słabo opisane inne atrakcje
turystyczne;

Częściowo uwzględniony
Dopisano szczegóły do
Pomiłowa. Pozostałe
elementy wg autorów są
godne uwagi i warte
wyeksponowania. Opis ten
nie jest rozległy i powinien
zostać zachowany w
zaproponowanej formie.

Punkt 2.2.6
Turystyka
i rekreacja

„Źle zaczęto opis naszego dziedzictwa
kulturowego, które powinno być jako
niepodważalny walor turystyczny naszej
gminy eksponowany z wielką dumą.”
Wnioskodawca sugeruje, aby więcej uwagi
poświęcić zabytkom zlokalizowanym na
terenie gminy Sławno.

Nie uwzględniono
Turystyka i rekreacja to nie
miejsce gdzie szczegółowo
wskazuje się dziedzictwo.
Uważamy, że dane wskazane
w rejestrze zabytków są
wystarczającą formą
opisującą Gminę Sławno.

Punkt 2.2.8
Ochrona zdrowia

System lekarza rodzinnego funkcjonuje
jedynie w oparciu o przychodnie znajdujące
się w mieście Sławno; na terenie Gminy
Sławno nie działa żaden lekarz rodzinny;
wniosek o zmianę zapisu;

Uwzględniono
Informacje w tym punkcie
zostały przeformułowane.

Punkt 2.2.9
Pomoc społeczna

Część analizy przyznanych świadczeń z
pomocy społecznej dotycząca ilości
udzielonych świadczeń w poszczególnych
miejscowościach powtarza zapisy znajdujące
się w tabeli 19;
sugeruje się rezygnację z ww. zapisu, tym
bardziej, że informacja o ilości świadczeń w
poszczególnych sołectwach może być istotna
jedynie w odniesieniu do wielkości
miejscowości, a co za tym idzie liczby
mieszkańców, którym świadczenie mogłoby
zostać przyznane;

Pozytywnie
Zapis został usunięty

Cel szczegółowy 3.2
Rozwój
infrastruktury
kultury i sportu

Nie wymieniono modernizacji boiska
sportowego w miejscowości Rzyszczewo;

Pozytywnie
Zapis został uzupełniony
o zadanie „Modernizacja,
doposażenie i ogrodzenie
boiska sportowego
w Rzyszczewie”.

Wójt Gminy Sławno
(-) Ryszard Stachowiak

