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1. Podstawa prawna 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XXVIII/152/21 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 25 
marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-
2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji, Uchwały nr XXV/124/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice,, a także Zarządzenia Nr 246/2021 Burmistrza 
Tułowic z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata: 2022-2030. 

 

2. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 
2022-2030. 

 

3. Podmiot konsultacji społecznych 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 podlegał konsultacjom: 

1) z mieszkańcami Gminy Tułowice, 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy 
Tułowice organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami – Niemodlin, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków (powiat opolski), Korfantów i 
Łambinowice (powiat nyski), a także z ich związkami, 

4) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska, 

5) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", 

6) ze Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, 

7) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie1. 

 

4. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Tułowice 
na lata: 2022-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż 
dokumentu. 

 

  

 
1 W trakcie rozmów z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach okazało się, że do instytucji nie dotarło pismo od 
gminy. W związku z tym zostało powtórnie wysłane w dniu 15.09.2021 r. Uzgodniono, że ewentualne uwagi przedstawione przez 
instytucje zostano wdrożone na etapie ewaluacji dokumentu strategii, aby nie wstrzymywać publikacji raportu z konsultacji. 
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5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji 

Zarządzenie Nr 246/2021 Burmistrza Tułowic w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 zostało wydane dnia 6 sierpnia 2021 r. 

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii oraz terminie 
i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w zarządzeniu, wraz z dokumentacją 
dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 6 sierpnia 2021 r.: 

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach i w sołectwach, 

2) na stronie internetowej gminy Tułowice https://tulowice.pl/,  

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tułowice https://bip.tulowice.pl. 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 6 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. Konsultacje 
realizowano w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które 
zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-7); 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było 
składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego 
wraz z projektem strategii: 

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, poprzez złożenie na 
Dzienniku Podawczym, 

b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice (decyduje data 
wpływu do Urzędu), 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: tulowice@tulowice.pl lub poprzez system ePUAP, adres 
skrytki Urzędu Miejskiego w Tułowicach /tulowice/SkrytkaESP- za ważne uznaje się stanowiska 
przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego 
elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej 
wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf; 

3) spotkania publicznego – poprzez zorganizowanie dedykowanego spotkania konsultacyjnego w dniu 
9 września 2021 r. o godzinie 16:00 w Tułowickim Ośrodku Kultury. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji był Wiesław Księski - 
Sekretarz Gminy, Referat Organizacyjny, Urząd Miejski w Tułowicach, telefon: 77 46 00 143 wew. 17, e-mail: 
w.ksieski@tulowice.pl. Wsparcie świadczyły: Stanowisko ds. Rozwoju i Promocji Gminy oraz Stanowisko 
ds. Budownictwa i Inwestycji. Prace wspierali także eksperci zewnętrzni. 

 

6. Przebieg i podsumowanie społecznych 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030. W terminie do 10 września 2021 r. wpłynęły: 

• formularz z uwagami przedstawionymi przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 

• opinia gminy Niemodlin, 

• opinia gminy Dąbrowa. 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia 
lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1.  

Poza tym, w dniu 9 września 2021 r. o godzinie 16:00 w Tułowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie 
konsultacyjne. Wzięło w nim udział 6 osób oraz moderator. Poprowadził go ekspert zewnętrzny, 
zaangażowany również na etapie opracowania projektu strategii. Program spotkania obejmował prezentację 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag 
i dyskusji z ekspertem oraz osobami odpowiedzialnymi ze strony gminy. Podsumowanie spotkania zawiera 
tabela nr 2, a zgłoszone uwagi uwzględniono również w tabeli nr 1. 
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem. 

Data 
wpływu 

Interesariusz 
Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga 
Treść uwagi Uzasadnienie wnioskodawcy Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy 

3.09.2021 Bernadeta 
Lisson - Pastwa 

Biuro 
Stowarzyszenie 
Aglomeracja 
Opolska 

Wnioski z diagnozy 
społecznej, 
gospodarczej 
i przestrzennej gminy 
Tułowice – s 8-9 i 12 

Na s. 8 mowa o niskim poziome 
atrakcyjności osadniczej (wniosek oparty 
na podstawie danych dotyczące pozwoleń 
na budowę), natomiast w dalszej części 
dokumentu s.9 i 12 mowa o dużej 
atrakcyjności osadniczej.  

Niespójność zapisów. Proponujemy 
ujednolicenie zapisów. Konieczność 
zachowania logicznej spójności 
zapisów.  

 

Uwaga uwzględniona. Zapis na str. 8 
przeformułowano następująco: „Gminę Tułowice 
charakteryzuje dobre położenie i dostępność 
komunikacyjna oraz atrakcyjne walory 
przyrodniczo-krajobrazowe. Analiza danych 
dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń 
budowy obiektów mieszkalnych za lata 2018, 
2019 i 2020 w skali całego powiatu wskazuje 
jednak, że w przypadku gminy udzielano ich – 
odpowiednio – 3,4%, 3,9% i 1,8%, co stanowiło 
jedne z niższych wyników względem gmin 
powiatu opolskiego”. 

  Wnioski 
z sondażowego 
badania ankietowego 
wśród mieszkańców – 
s. 23 

Wskazuje się na „niską dostępność 
transportu zbiorowego”, jednocześnie 
jako czynnik pozytywnie oddziałujący na 
jakość życia w gminie wskazuje się 
„Dostępność połączeń transportu 
kolejowego oraz przepustowość głównych 
tras komunikacyjnych”. Proponuje się 
uszczegółowienie, o jaki transport 
zbiorowy chodzi, gdyż transport kolejowy 
jest jedną z form transportu zbiorowego. 

Niespójność zapisów. Proponujemy 
ujednolicenie zapisów. Konieczność 
zachowania logicznej spójności 
zapisów. 

Uwaga uwzględniona. Uszczegółowiono zapis 
o dopisek wynikający z treści ankiety: „(np. PKS 
Opole, busów)”. 

  Wnioski 
z sondażowego 
badania ankietowego 
wśród mieszkańców – 
s. 23 

W badaniach ankietowych mieszkańcy 
wskazywali na konieczność ciągłego 
doskonalenia systemu komunikacji na linii 
władza lokalna – społeczność lokalna, 
aktywizowania mieszkańców i włączania 
ich w procesy decydowania o rozwoju 
gminy. Rekomenduje się 
zaprogramowanie odpowiednich celów 
operacyjnych i kierunków działań w tym 
obszarze. 

Niespójność zapisów. Proponujemy 
ujednolicenie zapisów. Konieczność 
zachowania logicznej spójności 
zapisów. 

Strategia uwzględnia już te kwestie i traktuje je 
priorytetowo. Wskazuje na to cel operacyjny 1.5. 
Nowoczesne zarządzanie publiczne, służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu, a w jego ramach kierunek 
działania: 1.5.7. Integracja i aktywizacja społeczna 
oraz zwiększanie partycypacji mieszkańców 
w zarządzaniu gminą i działaniach na rzecz swoich 
środowisk lokalnych – m.in. otwarte konkursy 
ofert, konsultacje społeczne, promocja i wsparcie 
wolontariatu, rozwój form współudziału 
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mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu 
gminy. Jednocześnie uwzględniając myśl zawartą 
w uwadze, zdecydowano o zmodyfikowaniu 
kierunku w następujący sposób: „Integracja 
i aktywizacja społeczna, doskonalenie systemu 
komunikacji i dialogu z mieszkańcami oraz 
zwiększanie ich partycypacji w zarządzaniu gminą 
i działaniach na rzecz swoich środowisk lokalnych 
– m.in. tradycyjne i elektroniczne kanały 
komunikacji, otwarte konkursy ofert, konsultacje 
społeczne, promocja i wsparcie wolontariatu, 
rozwój form współudziału mieszkańców 
w ustalaniu wydatków budżetu gminy”. 

  Analiza SWOT Analiza SWOT przeprowadzona jest 
w sposób zbyt szczegółowy, nie odnosi się 
do głównych czynników, opisano 
elementy charakterystyczne dla diagnozy 
np. poszczególne zabytki.  

Proponujemy weryfikację czynników 
mających znaczenie horyzontalne dla 
obszarów ujętych w strategii.  

Uwaga redakcyjna. Analiza SWOT jest analizą strategiczną. Jej wyniki 
zależą od składu zaangażowanego zespołu, 
a także czasu realizacji. Zawarta w dokumencie 
strategii analiza jest wynikiem pracy zespołu 
składającego się z przedstawicieli wspólnoty 
lokalnej, dlatego nie będzie uogólniana. 
Jednocześnie uwzględniając myśl zawartą 
w uwadze, zdecydowano o dopisaniu 
w przypadku wyliczeń zwrotu „m.in.”, aby 
wskazać na otwarty katalog elementów 
i wykluczyć wątpliwości w tym zakresie. 

  Analiza SWOT –s. 24 
Uwarunkowania 
lokalizacyjne i 
komunikacyjne 

Doprecyzowanie zapisu czynnika 
„Niewielki odsetek wydanych zezwoleń na 
budowę na terenie gminy w ogóle tego 
typu decyzji w powiecie” 

Proponujemy stylistyczne doprecyzowanie 
zapisu np. „Niewielki odsetek wydanych 
zezwoleń na budowę na terenie gminy do 
ogółu tego typu decyzji w powiecie.” 

Uwaga redakcyjna. Zapis uznaje się za prawidłowy, pozostaje bez 
zmian. 

  Analiza SWOT –s. 24  

Usługi publiczne i 
kapitał społeczny 

Określenie czynnika słabych stron: 
„Powody udzielania pomocy społecznej: 
długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność, ubóstwa” nie 
wskazuje jednoznacznie dlaczego cechę tę 
należy zaliczyć do słabych stron. 

Uwaga redakcyjna. Uwzględniając myśl zawartą w uwadze, 
zdecydowano o usunięciu zapisu. Czynnik określał 
po prostu katalog najczęstszych powodów 
udzielania pomocy społecznej, co trudno 
jednoznacznie uznać za słabą stronę. 
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Rekomendujemy przeformułowanie 
zapisu. 

  Analiza SWOT –s. 26 
Środowisko, 
rekreacja i turystyka 

Silna strona, czynnik o nazwie „Długi okres 
wegetacyjny" – nie jest to cecha 
wyróżniająca gminę w porównaniu do 
gmin sąsiadujących, czy całego 
województwa. Rekomendujemy usunięcie 
zapisu. 

Uwaga redakcyjna. Czynnik ten nie jest unikalny, ale jednocześnie 
pozostaje aktualny w odniesieniu do gminy 
i został wskazany przez zespół roboczy składający 
się z przedstawicieli wspólnoty lokalnej za ważny, 
dlatego zapis uznaje się prawidłowy, pozostaje on 
bez zmian. 

  Analiza SWOT –s. 26 
Środowisko, 
rekreacja i turystyka 

Zapis czynnika silnej strony „Wyróżniające 
gminę materialne (neorenesansowy 
zespół pałacowy wraz z parkiem, 
pawilonem myśliwskim i stajnią w 
Tułowicach, zabudowania dawnej fabryki 
porcelany rodziny Schlegelmilchów oraz 
willa, stara kuźnia i dwa kościoły 
w Tułowicach, zespół obiektów stacji 
kolejowej w Szydłowie czy zabudowania 
folwarczne w Skarbiszowicach, cmentarze, 
miejsca pamięci, kapliczki i krzyże) oraz 
niematerialne (pisanie pisanek techniką 
batikową na Śląsku Opolskim, 
dekorowanie porcelany, wykonywanie 
palm wielkanocnych) dziedzictwo 
kulturowe.” 

Bardzo szczegółowy zapis adekwatny 
bardziej do diagnozy, zawsze rodzi 
wątpliwość, czy wszystkie ważne elementy 
są ujęte. 

Uwaga redakcyjna. Jak wykazano wyżej, analiza SWOT jest analizą 
strategiczną. Jej wyniki zależą od składu 
zaangażowanego zespołu, a także czasu realizacji. 
Zawarta w dokumencie strategii analiza jest 
wynikiem pracy zespołu składającego się 
z przedstawicieli wspólnoty lokalnej, dlatego nie 
będzie uogólniana. Jednocześnie uwzględniając 
myśl zawartą w uwadze, zdecydowano 
o dopisaniu w przypadku wyliczeń zwrotu „m.in.”, 
aby wskazać na otwarty katalog elementów 
i wykluczyć wątpliwości w tym zakresie. 

  Analiza SWOT – s. 27 
Szanse 

Zapis „Wzrost dostępności środków 
zewnętrznych (fundusze unijne, fundusze 
norweskie, środki rządowe itp.) 
w kluczowych dla rozwoju gminy 
tematach (…)” –  rekomendujemy nie 
odnosić się do wzrostu dostępności 
środków w przytoczonych obszarach, 
ponieważ w poprzedniej perspektywie 
finansowej 2014-2020 istniała możliwość 

Uwaga redakcyjna. Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis 
zgodnie z sugestią. 
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aplikowania o środki w tych obszarach.  

Proponujemy użycie sformułowania 
„Dostępność środków zewnętrznych…” 

Jeżeli wzrost to w odniesieniu do czego? 
Co może rodzić również wątpliwość, czy 
wszystkie obszary zostały ujęte.  

  Wizja i misja rozwoju 
gminy Tułowice – 
s. 29  

W zapisach wizji gminy znajdują się 
odniesienia do diagnozy. Rekomendujemy 
stylistyczne przeformowanie wizji tak, aby 
skoncentrowana była na przyszłości.  

Uwaga redakcyjna. Gmina i mieszkańcy pozostawiają sobie 
samorządowe prawo do decydowania o własnej 
wizji i kierunkach rozwoju. Należy dodać, że wizja 
zaczyna się od stwierdzenia: „Gmina Tułowice 
w 2030 roku jest…”, co jednoznacznie wskazuje 
na jej przyszłościowy wymiar. Zapis uznaje się za 
prawidłowy, pozostaje bez zmian. 

  Obszary, cele 
i kierunki działań 
Strategii Rozwoju 
Gminy Tułowice 
na lata 2022-2030 
oraz oczekiwane 
efekty jej realizacji – 
s. 34 

W zdaniu „Kluczowe będzie 
zaangażowanie w przedsięwzięcia 
i bieżącą działalność Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska”  proponujemy 
rozszerzenie zapisu: 

„Kluczowe będzie zaangażowanie 
w przedsięwzięcia i bieżącą działalność 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Lokalną Grupę Działania Bory 
Niemodlińskie oraz Lokalną Grupę 
Rybacką Opolszczyzna.” 

Gmina Tułowice jest również członkiem 
LGD Bory Niemodlińskie i LGR 
Opolszczyzna. Rekomendujemy również 
ujęcie tych partnerów społecznych, aby 
pokazać partnerskie podeście do 
zarządzania gminą i myślenie 
zintegrowane.  

Uwaga redakcyjna. Uwaga uwzględniona. Zapis przeformułowano: 
„Kluczowe będzie zaangażowanie 
w przedsięwzięcia i bieżącą działalność 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ale również 
rozwijanie współpracy m.in. w ramach 
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”, 
Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. 

  Opis celów 
operacyjnych  - s. 40-
74 

Kolumna tabeli 
Realizacja lub nadzór 
nad procesem po 

Zbyt precyzyjne wskazanie podmiotów 
odpowiedzialnych za realizacją lub nadzór 
nad procesem po stronie gminy. 

W razie zmian organizacyjnych, będzie to 
miało wpływ na aktualność dokumentu. 
Rekomendujemy uszczegółowienie 

Art. 10 e ust. 3 Ustawy o 
samorządzie gminnym nie narzuca, 
aż tak szczegółowego określenia 
systemu realizacji strategii. Mając 
na uwadze, że jest to dokument 
długofalowy, może to prowadzić 

Uwaga uwzględniona. Zdecydowano 
o zastąpieniu zapisów dotyczących konkretnych 
stanowisk w urzędzie wskazaniem ogólnym 
całego urzędu (Urząd Miejski w Tułowicach). 
W przypadku innych jednostek, zapisy pozostały 
na obecnym, bezpiecznym poziomie ogólności. 
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stronie gminy systemu realizacji strategii np. w formie 
zarządzenia. 

do dezaktualizacji dokumentu.   

  Opis celów 
operacyjnych  - s. 40-
74 

Kolumna tabeli 
Podmioty 
zaangażowane/part
nerzy 

Bardzo szczegółowo określono partnerów. 
Treść strategii nie wyjaśnia również idei 
i zadań partnerów, może powstać 
zagrożenie, ze partnerzy nie będą się 
identyfikować ze strategią. Przy tak 
szczegółowej identyfikacji partnerów 
może powstać pytanie, jaka była 
metodologia ich doboru, i czy wszyscy 
zostali zidentyfikowani. Bardzo 
szczegółowo określono nazwy, w razie 
zmian organizacyjnych, będzie to miało 
wpływ na aktualność dokumentu.  

Art. 10 e ust. 3 Ustawy o 
samorządzie gminnym nie określa, 
aż tak szczegółowego określenia 
systemu realizacji strategii. Mając 
na uwadze, że jest to dokument 
długofalowy. Może to prowadzić 
do dezaktualizacji dokumentu.   

Katalog partnerów ma charakter otwarty, 
a współpraca może przybierać zarówno formę 
finansową, jak i pozafinansową. Jednocześnie 
uwzględniając myśl zawartą w uwadze, 
zdecydowano o ustanowieniu przypisu 
o następującej treści: „Katalog partnerów stanowi 
pewną propozycję realizacyjną i ma charakter 
otwarty. Współpraca partnerów realizacyjnych 
może przybierać zarówno formę finansową, jak 
i pozafinansową. Będzie to zależało m.in. od typu 
danego działania oraz rodzaju i możliwości 
poszczególnych partnerów”. 

  Opis celów 
operacyjnych  - s. 40-
74 

Kolumna tabeli 
Wskaźniki  

Rekomendujemy analizę zapisów 
wskaźników pod kątem dostępności 
i mierzalności wskaźników. 
Rekomendujemy, aby wskaźniki były 
dostępne, wynikające ze statystyki 
publicznej, danych będących w posiadaniu 
gminy/jednostek podległych lub łatwe do 
pozyskania.  

Ułatwienie i uproszczenie procesu 
realizacji, w tym monitorowania 
strategii.  

Wskaźniki zostały dobrane w oparciu o zasady: 
adekwatności, dostępności i łatwości pozyskania 
danych, jednocześnie w korelacji z założeniami 
systemu regionalnego. Zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami, strategia dla 
każdego kierunku działania określa oczekiwane 
rezultaty oraz wskaźniki ich monitorowania. 
Szczegółowe założenia dotyczące monitoringu, 
ewaluacji i aktualizacji dokumentu określa 
dedykowany rozdział w strategii. Kluczowe dla 
monitoringu wskaźniki określono w ramach tego 
rozdziału w tabeli nr 5. (Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań oraz wskaźniki ich 
osiągnięcia). Została ona uzupełniona o wartości 
bazowe i docelowe dla tych wskaźników. 

  Opis celów 
operacyjnych  - s. 49  

Kierunek działania 
1.3.6  

„Dbanie o miejsca związane z historią 
lokalną i pamięcią historyczną, np. groby 
rodziny Schlegelmilchów, Krzyż 
Przesiedleńców” 

Rekomendujemy 

„Dbanie o miejsca związane z historią 
lokalną i pamięcią historyczną” 

 

Uwaga redakcyjna. 
Rekomendujemy bez 
uszczegółowienia.  

Zapis został uzgodniony w ramach prac zespołu 
składającego się z przedstawicieli wspólnoty 
lokalnej. Uszczegółowienie stanowi jedynie 
przykład, nie zamyka otwartego katalogu działań 
związanych z dbaniem o miejsca związane 
z historią lokalną i pamięcią historyczną. Zapis 
uznaje się prawidłowy, pozostaje on bez zmian.  
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  Opis celów 
operacyjnych  s. 54 

Współpraca 
w ramach 
Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 
w tym m.in. realizacja 
działań, 
zmierzających do 
podniesienia jakości 
i dostępności usług 
publicznych (m.in. 
transportowych), 
bezpieczeństwa, 
wzrostu potencjału 
rekreacyjno-
turystycznego oraz 
gospodarczego. 

Zamiast  

„Współpraca w ramach Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, w tym m.in. 
realizacja działań, zmierzających do 
podniesienia jakości i dostępności usług 
publicznych (m.in. transportowych), 
bezpieczeństwa, wzrostu potencjału 
rekreacyjno-turystycznego oraz 
gospodarczego.” 

Rekomendujemy zapis o treści: 

„Współpraca w ramach Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska” 

Kierunek działań dotyczy SAO, 
strategia rozwoju Aglomeracji 
Opolskiej jest w fazie opracowania. 
Zgodnie z wolą Walnego Zebrania z 
dnia 12 stycznia br. dotychczas 
zidentyfikowano następujące 
obszary współpracy ponadlokalnej: 

1. Alternatywny transport 

2. Niskoemisyjny transport  

3.  Gospodarka odpadami  

4. Wymiana nieefektywnych 
źródeł ciepła  

5. Program poprawy 
funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania  i 
ograniczania skutków 
występowania zjawisk 
ekstremalnych na 
obszarze Aglomeracji 
Opolskiej 

6.  Niebieska infrastruktura  

7. Energooszczędna AO 

8. Planowanie przestrzenne 

9. Kultura i ochrona 
zabytków, turystyka  

10. Zielona infrastruktura  

11. Programy rewitalizacji  

12. Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

13. Wsparcie edukacji szkolnej  

14. Wsparcie kształcenia 
zawodowego  

15. Wsparcie seniorów i osób 
zależnych  

16. Wsparcie obsługi 
inwestora 

17. Programy zdrowotne dla 

Uwaga uwzględniona. Kierunek działania 
zmodyfikowano zgodnie z sugestią. Dopisano 
również Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 
jako partnera przy wskazanych tematycznie 
kierunkach działań w całej strategii. 
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mieszkańców 

18. Kształcenie ustawiczne 

19. Cyfryzacja  

Obszaru te mogą ulec zmianie ze 
względu na to, że Strategia 
Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 
2030 roku jest w fazie 
opracowania. Obszary te mogą ulec 
jeszcze zmianie, w tym 
rozszerzeniu do momentu 
zatwierdzenia dokumentu przez 
Walne Zebranie Członków SAO.  

W przypadku podjęcia decyzji 
o szczegółowej identyfikacji 
partnerów, proponujemy wskazać 
partnerstwo Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska w wyżej 
wymienionych obszarach 
współpracy ponadlokalnej.   

  Opis celów 
operacyjnych s. 54 

Współpraca 
w ramach 
Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 
w tym m.in. realizacja 
działań, 
zmierzających do 
podniesienia jakości 
i dostępności usług 
publicznych (m.in. 
transportowych), 
bezpieczeństwa, 
wzrostu potencjału 
rekreacyjno-
turystycznego oraz 
gospodarczego 

Zamiast:  

„Liczba wspólnych projektów w ramach 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 
w podziale na kluczowe obszary rozwoju 
oraz skala ich oddziaływanie (liczba 
mieszkańców korzystających z efektów 
tych projektów)” 

Rekomendujemy zapis o treści: 

„Liczba wspólnych projektów w ramach 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska” 

Wskaźnik bardzo szczegółowy, nie 
każdy projekt da się przeliczyć na 
liczbę mieszkańców, propozycja 
wskaźnika, ponadto kluczowe 
obszary współpracy mogą się 
zmienić 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zgodnie 
z sugestią. 
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  Opis celów 
operacyjnych  s. 63 

Kierunek 2.4.2 

„Współpraca z innymi właścicielami 
„i zarządcami infrastruktury 
(m.in. województwo, powiat) w zakresie 
budowy, modernizacji i przebudowy dróg, 
chodników i powiązanej infrastruktury na 
terenie gminy, w tym budowa obwodnicy” 

Rekomendujemy usunięcie tego kierunku, 
ponieważ zwiera się w zapisach kierunku 
2.4.1 

Uwaga redakcyjna. Działanie 2.4.1. (Lobbowanie i wsparcie 
zewnętrznych inwestycji drogowych i kolejowych 
zwiększających dostępność komunikacyjną gminy 
i subregionu oraz poprawiających jakość usług 
transportowych) dotyczy inwestycji 
zwiększających dostępność komunikacyjną gminy 
i subregionu oraz poprawiających jakość usług 
transportowych, niekoniecznie realizowanych na 
terenie gminy, natomiast działanie 2.4.2 
(Współpraca z innymi właścicielami i zarządcami 
infrastruktury m.in. województwo, powiat 
w zakresie budowy, modernizacji i przebudowy 
dróg, chodników i powiązanej infrastruktury na 
terenie gminy, w tym budowa obwodnicy) 
dotyczy współpracy z innymi właścicielami 
i zarządcami infrastruktury na terenie gminy. 
Zapisy pozostają bez zmian. 

  Opis celów 
operacyjnych  s. 71-
73 

CEL OPERACYJNY 3.3. 
Rozwój i promocja 
oferty czasu 
wolnego, opartej na 
lokalnych zasobach 
środowiskowych i 
kulturowych. 

Proponujemy zaprogramowanie 
kierunków działania związanych zapisy 
o promocji gminy i poprawie komunikacji 
zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców 
z ankiet. 

Niespójność zapisów. Proponujemy 
ujednolicenie zapisów. Konieczność 
zachowania logicznej spójności 
zapisów.  

Jak wskazywano wyżej, strategia uwzględnia już 
te kwestie i traktuje je priorytetowo. Wskazuje na 
to cel operacyjny 1.5. Nowoczesne zarządzanie 
publiczne, służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu, a w jego ramach 
kierunki działań m.in. 1.5.7. Integracja 
i aktywizacja społeczna oraz zwiększanie 
partycypacji mieszkańców w zarządzaniu gminą 
i działaniach na rzecz swoich środowisk lokalnych 
– m.in. otwarte konkursy ofert, konsultacje 
społeczne, promocja i wsparcie wolontariatu, 
rozwój form współudziału mieszkańców 
w ustalaniu wydatków budżetu gminy, czy 1.5.10. 
Budowanie marki gminy Tułowice opartej na jej 
tożsamości, łączącej tradycje i innowacje, 
z uwzględnieniem aktualnych trendów 
i rozwiązań w komunikacji marketingowej (smart 
city, slow city). Jednocześnie uwzględniając myśl 
zawartą w uwadze, zdecydowano 
o zmodyfikowaniu kierunku w następujący 
sposób: „Integracja i aktywizacja społeczna, 
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doskonalenie systemu komunikacji i dialogu 
z mieszkańcami oraz zwiększanie ich partycypacji 
w zarządzaniu gminą i działaniach na rzecz swoich 
środowisk lokalnych – m.in. tradycyjne 
i elektroniczne kanały komunikacji, otwarte 
konkursy ofert, konsultacje społeczne, promocja 
i wsparcie wolontariatu, rozwój form 
współudziału mieszkańców w ustalaniu wydatków 
budżetu gminy”. 

  Obszary strategicznej 
interwencji –s. 91-92 

W projekcie strategii odniesiono się 
głównie do OSI zidentyfikowanych 
w projekcie Strategii Województwa 
Opolskiego Opolskie 2030, nie ma 
odniesienia do diagnozy gminy Tułowice. 
Rekomendujemy również odniesienie się 
do obszarów strategicznej interwencji 
kluczowych dla gminy, podjąć próbę ich 
identyfikacji, jeżeli nie ma takiego 
założenia i potrzeby to krótko uzasadnić. 

Zgodnie z art. 10 e Ustawy 
o samorządzie gminnym strategia 
powinna zawierać:  

Obszary strategicznej interwencji 
określone w strategii rozwoju 
województwa,  
o której mowa w art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. 
poz. 1038), wraz z zakresem 
planowanych działań oraz obszary 
strategicznej interwencji kluczowe 
dla gminy, jeżeli takie 
zidentyfikowano, wraz z zakresem 
planowanych działań. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do uwagi, zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym strategia 
powinna zawierać obszary strategicznej 
interwencji określone w strategii rozwoju 
województwa wraz z zakresem planowanych 
działań. Dokument spełnia te wymagania, o czym 
świadczy dedykowany rozdział, w tym rysunek nr 
3. (Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa opolskiego wraz ze wskazaniem 
obszarów strategicznej interwencji), zaczerpnięty 
ze Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
„Opolskie 2030” (projekt z lipca 2021 r.). Strategia 
może również wskazywać obszary strategicznej 
interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie 
zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych 
działań. W przypadku gminy Tułowice, takich 
obszarów nie wyznaczono. Jednocześnie 
uwzględniając myśl zawartą w uwadze, 
zdecydowano o dopisaniu następującego 
fragmentu: „W ramach prac nad strategią, 
zarówno na etapie diagnostycznym, jak 
i planistycznym, analizowano możliwość 
wyznaczenia w gminie Tułowice lokalnych 
obszarów strategicznej interwencji. Specyfika 
gminy, w tym jej wielkość, zidentyfikowane 
problemy i wyzwania oraz rozpoznane zasoby 
endogeniczne i potencjały, które można 
wykorzystać do rozwoju zgodnego z przyjętą wizją 
gminy w perspektywie roku 2030, wskazują 
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przede wszystkim na strategiczną interwencję 
powiązaną z położeniem w sąsiedztwie Opola, 
dostępnością komunikacyjną i licznymi 
powiązaniami funkcjonalnymi, a jednocześnie 
lokalnymi zasobami środowiskowymi 
i kulturowymi, potencjałem gospodarczym oraz 
w zakresie oferty czasu wolnego. Są to obszary 
współpracy w ramach subregionu Aglomeracja 
Opolska. Tym samym obszar strategicznej 
interwencji kluczowy dla gminy jest tożsamy 
z obszarem strategicznej interwencji określonym 
w strategii rozwoju województwa”. 

  Obszary strategicznej 
interwencji –s. 91 

1. OSI Subregion 
Aglomeracja 
Opolska (AO) 

Rekomendujemy krótko uzasadnić 
partnerską współpracę w ramach 
Aglomeracji Opolskiej.  

Uwaga redakcyjna. Zawarty w strategii opis OSI Subregion 
Aglomeracja Opolska wskazuje na wspólne 
powiązania funkcjonalne, podobne problemy oraz 
wyzwania i cele rozwojowe. Uwzględniając jednak 
myśl zawartą w uwadze, poza zmianami 
wykazanymi wyżej, zdecydowano o uzupełnieniu 
zapisów o następujące stwierdzenie: 
„Zacieśnianie i koncentracja współpracy 
z gminami Aglomeracji Opolskiej pozwoli na 
rozwiązanie najważniejszych wspólnych 
problemów i barier, a jednocześnie na 
wykorzystywanie rozwojowe najważniejszych 
zasobów i potencjałów gmin, w tym gminy 
Tułowice, z poszanowaniem ich indywidualnej 
specyfiki i odrębności. Tym samym współpraca ta 
uprawdopodabnia zaistnienie pożądanego efektu 
synergii, niemożliwego do osiągnięcia 
w przypadku samodzielnych działań gminy”. 

  Obszary strategicznej 
interwencji –s. 94 

Zamiast zapisu: 

„Koherentność Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata 2022-2030 z wytycznymi 
i założeniami zawartymi w dokumentach 
wyższego rzędu” 

Rekomendujemy:  

„Spójność Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata 2022-2030 z wytycznymi 

Uwaga redakcyjna. Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zgodnie 
z sugestią. 
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i założeniami zawartymi w dokumentach 
wyższego rzędu” 

  Ramy finansowe 
i potencjalne źródła 
finansowania 
Strategii Rozwoju 
Gminy Tułowice na 
lata: 2022-2030 108 - 
115 

Rekomendujemy bardziej ogólne ujęcie 
ram finansowych i źródeł finansowania. 
Tak szczegółowa identyfikacja może mieć 
wpływ na dezaktualizację dokumentu. 

Na str. 110 do uzupełnienia lista 
inwestycji. 

Uwaga redakcyjna. Zdecydowano, że na obecnym etapie prac 
rozdział przedstawiający potencjalne źródła 
finansowania Strategii Rozwoju Gminy Tułowice 
na lata: 2022-2030 pozostaje bez zmian, jednak 
kwestia jego uogólnienie zostanie 
przeanalizowana na etapie ewaluacji ex-ante. 
Lista inwestycji została dopracowana. 

6.09.2021 Katarzyna 
Gołębiowska-
Jarek, Wójt 
Gminy Dąbrowa 

Pozytywna opinia dotycząca strategii. 

8.09.2021 Dorota 
Koncewicz, 
Burmistrz 
Niemodlina. 

(…) Gmina Niemodlin (…) zwraca uwagę na zapis str. 5: Gmina posiada cechy jednostki o profilu 
podmiejskim, w dużym stopniu korzystającej z sąsiedztwa dużego ośrodka administracyjnego, 
gospodarczego, naukowego, usługowego i kulturalnego, jakim jest miasto Opole (od 2014 r. gmina 
Tułowice jest członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska), ale również powiązaną w dość istotnym 
stopniu z mniejszym ośrodkiem miejskim, którym jest Niemodlin, co nie jest prawdą. Gmina Niemodlin 
nie wnosi więcej uwag.  

Określenie mniejszy ośrodek miejski odnosi się do 
Niemodlina w porównaniu z Opolem, co jest 
prawdą. Zdecydowano jednak o doprecyzowaniu 
tego zapisu w następujący sposób: (…) 
z mniejszym od Opola ośrodkiem miejskim, 
którym jest Niemodlin”. 

9.09.2021, 
uwagi 
przekazane 
podczas 
spotkania 
konsultacyjn
ego i mailem 
10.09.2021 

Jadwiga 
Wójciak, Prezes 
/ Kierownik 
biura 
Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa 
Działania 
„Partnerstwo 
Borów 
Niemodlińskich” 

1) Poprawa w tekście nazwy stowarzyszenia na: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, 

2) Usunięcie lub przeniesienie z okładki (np. do stopki) nazw miast: Kraków i Opole, 

3) Dodanie na początku dokumentu krótkiego fragmentu zawierającego wykazu skrótów / słowniczka, 

4) Zamiana słowo koherentność w nazwie jednego z rozdziałów strategii na spójność, 

5) Zapis nazwy Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 kursywą lub w cudzysłowie 
w całym dokumencie, 

6) Ewentualne uzupełnienie autorów strategii ze strony gminy lub usunięcie / przeniesienie (np. na 
ostatnią stronę dokumentu) z rozdziału wprowadzającego nazwisk ekspertów zewnętrznych 
opracowujących strategię, 

7) Usunięcie w całym tekście z nazwy Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 
dwukropka, 

8) Uzupełnienie rozdziału diagnostycznego o różne specyficzne, a także szczegółowe informacje, 
np. o zabytkach, działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Tułowice, liczbie rolników i rybaków, liczbie miejsc noclegowych, największym pracodawcy, 
przedsiębiorcach zagranicznych, firmach zalegających z płaceniem podatków,  

9) Uzupełnienie rozdziału diagnostycznego o graficzną prezentację wybranych danych i informacji 
(mapy, wykresy), np. przedstawiających położenie gminy Tułowice i powiązania komunikacyjne, 

1) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

2) Uwaga uwzględniona, usunięto z okładki 
nazwy miast: Kraków i Opole, 

3) Uwaga uwzględniona, dodano stosowny 
fragment, 

4) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

5) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

6) Uwaga uwzględniona, usunięto nazwiska 
ekspertów zewnętrznych, 

7) Zapis wynika z treści uchwały Rady Miejskiej 
w Tułowicach (Uchwała nr XXVIII/152/21 
Rady Miejskiej W Tułowicach z dnia 25 marca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata: 2022-2030 oraz określenia 
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prezentujących obszar strefy ekonomicznej,  

10) Pojawiające się w rozdziale diagnostycznym nazwy podrozdziałów (np. „a) wynikające z położenia 
gminy”) rozwinąć dla lepszego zrozumienia przez czytającego (np. „a) wnioski diagnostyczne 
wynikające z położenia gminy”), 

11) Pojawiające się w rozdziale diagnostycznym przeliczenia na 10 tys. mieszkańców zastąpić 
przeliczeniami na 1 tys. mieszkańców, 

12) Weryfikacja zawartych w rozdziale diagnostycznym kwestii dotyczących zaopatrzenia w wodę 
(studnie, inne źródła, problem suszy), 

13) Uzupełnienie w rozdziale diagnostycznym w podrozdziale dotyczącym polityki społecznej i ochrony 

zdrowia) kwestii bezpieczeństwa publicznego, dopisanie informacji na temat funkcjonowania 

komisariatu, weryfikacja danych dotyczących osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, 

14) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych wynikających ze stanu środowiska i dziedzictwa 
kulturowego o informacje na temat zabytków, dziedzictwa niematerialnego, powstającego muzeum 
porcelany, opis kwestii wynikających z funkcjonowania form ochrony przyrody i jednocześnie 
działalności strefy ekonomicznej a także generalnych warunków zagospodarowania terenów 
wynikających z tych form ochrony przyrody, 

15) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych wynikających z analizy kapitału społecznego o informacje 
dotyczące partnerstw, w których partycypuje gmina, np. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich", Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pradziad, a także weryfikacja informacji na temat działających organizacji społecznych, uzupełnienie 
informacji o bibliotece, a także innych niż szkoła placówkach oświatowych, 

16) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych dotyczących sfery finansów publicznych o informacje na 
temat zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, 
a także zwolnień z podatku od nieruchomości, 

17) Uzupełnienie informacji wprowadzających na temat badania ankietowego (czas realizacji, liczba 
zebranych ankiet itp.), 

18) Opracowanie krótkiego fragmentu na temat warsztatów strategicznych, składu zespołu roboczego, 
a także zakresu i efektów jego prac, 

19) Weryfikacja zapisów analizy SWOT, w tym w zakresie: stwierdzenia o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie gminy, a także 
niskiego poziomu profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych, niskiej sprawności gminy w 
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, korekta nazwy obszary chronionego (na Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie"), uzupełnienie wyliczenia partnerstw, w których 
partycypuje gmina, o Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pradziad, dopisanie czynnika wskazującego na słabe na ten moment ekonomiczne / turystyczne 
wykorzystanie zasobów środowiskowych i kulturowych, 

szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji). Zapis pozostawiono bez zmian,  

8) Uwaga częściowo uwzględniona, zapisy 
uzupełniono o informacje istotne 
w kontekście planowania strategicznego 
(konstruowania celów i kierunków działań), 
aby zachować logikę wewnętrzną 
dokumentu, bez jego nadmiernego 
rozbudowywania. Zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami strategia 
zawiera wnioski z diagnozy społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy, a nie 
pełen opis diagnostyczny, 

9) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią,  

10) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

11) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

12) Uwaga uwzględniona, dokonano korekty 
zapisów, 

13) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

14) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

15) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

16) Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami 
strategia zawiera wnioski z diagnozy 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
gminy, a nie pełen opis diagnostyczny. Część 
diagnostyczna powinna zawierać informacje 
istotne w kontekście planowania 
strategicznego (konstruowania celów 
i kierunków działań). Przedstawione 
w uwadze kwestie takiego charakteru nie 
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20) Uwzględnienie w wizji rozwoju gminy a także opisie strategii postępowania w ramach wyznaczonych 
celów wzmianki o partycypacji gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich", 

21) Korekta okresu obowiązywanie strategii w nazwie schemat nr 2 (Schemat celów Strategii Rozwoju 
Gminy Tułowice na lata 2021-2030 - pojawia się błędnie 2021 r.), 

22) Większy nacisk w strategii na ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu, rozwój 
zrównoważony, 

23) Wskazanie w partnerach określonych w odniesieniu do wybranych kierunków działań w ramach 
całego planu operacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich" (zgodnie z jego działalnością statutową i podejmowanymi działaniami), 

24) Przeniesienie wszystkich kierunków działań lub elementów kierunków działań o charakterze 
inwestycji lub konkretnego projektu wyłącznie do tabeli nr 6 (Inwestycje kluczowe wraz z 
szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania), jej weryfikacja oraz ewentualne 
rozwinięcie i priorytetyzacja zawartych w niej przedsięwzięć, 

25) Wykreślenie z kierunku działań 1.3.6. (Dbanie o miejsca związane z historią lokalną i pamięcią 
historyczną, np. groby rodziny Schlegelmilchów, Krzyż Przesiedleńców) uszczegółowienia w postaci 
zapisu „groby rodziny Schlegelmilchów, Krzyż Przesiedleńców”, 

26) Wskazanie w partnerach określonych w odniesieniu do kierunku działania 1.5.8. (Rozwój współpracy 
terytorialnej w wymiarze krajowym, w szczególności z gminami sąsiedzkimi, oraz w wymiarze 
międzynarodowym) kompletu partnerstw, w których partycypuje gmina – Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", 
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego, 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, a także partnerów zagranicznych, 

27) Połączenie kierunku działania 2.1.4. (Budowa farmy fotowoltaicznej w celu zasilania obiektów Stacji 
Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Tułowicach) z kierunkiem działania 2.1.1. (Modernizacja 
i rozwój systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków zgodnie z potrzebami oraz wsparcie 
alternatywnych, ekologicznych form kanalizacji sanitarnej, w przypadkach gdy brak jest racjonalnych 
możliwości rozwoju sieci np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in.: modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Tułowicach, rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nowych terenach 
budowlanych) i/lub 2.1.2. (Modernizacja i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie 
z potrzebami oraz optymalizacja zużycia wody), 

28) Połączenie kierunku działania 2.1.3. (Działania z zakresu zwiększania retencji, w tym publicznej, 
prywatnej i naturalnej, m.in. budowa zbiorników retencyjnych w Szydłowie) z kierunkiem działania 
2.1.6. (Prowadzenie gospodarki melioracyjnej i odwodnieniowej), 

29) Usunięcie kierunku działania 2.2.7. (Prowadzenie oprysków przeciwko muchówkom na terenie 
masowego występowania oraz zwalczanie komarów z wykorzystaniem naturalnych sposobów 
(np. wykorzystanie ptaków) lub likwidacja zapisu o opryskach, 

30) W występujących w tekście strategii podpisach o treści „Źródło: opracowanie własne 

mają. Zapisy pozostają bez zmian. 

17) We wstępie do rozdziału Wnioski z diagnozy 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
gminy Tułowice takie informacje są zawarte. 
Uzupełniono jedynie informację na temat 
okresu realizacji badania. 

18) Uwaga uwzględniona, opracowano krótki 
fragment dotyczący warsztatów 
strategicznych, 

19) Uwaga uwzględniona. Wskazane do 
weryfikacji zapisy zostają usunięte, pozostałe 
uzupełnione, dopisany czynnik dopisany, 

20) Uwaga uwzględniona częściowo. Dopisano 
następujące stwierdzenie „(…) w tym 
w ramach współpracy gmin tworzących 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz 
innych partnerstw lokalnych 
i ponadlokalnych”.  

21) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

22) Strategia uwzględnia już te kwestie i traktuje 
je priorytetowo. Wskazuje na to wyróżnienie 
środowiska jako jednego z 3 obszarów 
strategicznych, które traktuje się jako 
równorzędne, wzajemnie się przenikające 
i uzupełniające, dzięki czemu możliwe będzie 
uzyskanie efektu synergii. W ramach tego 
obszary określono 4 cele operacyjne 
dedykowane różnym wymiarom działań 
prośrodowiskowych: 2.1. Rozwój 
infrastruktury technicznej i odpowiedzialne 
gospodarowanie wodą, 2.2. Troska o stan 
środowiska naturalnego i działania na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu, 2.3. 
Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią 
i ochrona krajobrazu, 2.4. Rozwój 
ekologicznego i zintegrowanego systemu 
transportowego, wspierającego rozwój 
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z wykorzystaniem dokumentów przestrzennych gminy” zamienić gminę na Urząd Miejski 
w Tułowicach, 

31) Usunięcie z rozdziału dotyczącego ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w gminie zapisu „Wyłączenie z oferty turystycznej grzybobrania ze względu na 
wysokie stężenie cezu w tułowickich lasach (anomalia)”, 

32) Ograniczenie zapisów dotyczących regionalnych obszarów strategicznej interwencji do jednego, 
odnoszącego się do gminy Tułowice, 

33) Zaznaczenie na rysunku nr 3. (Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa opolskiego 
wraz ze wskazaniem obszarów strategicznej interwencji) gminy Tułowice, 

34) Korekta błędnego określenia Rady Miejskiej w Tułowicach jako organu wykonawczego 
(na uchwałodawczy) w ramach opisu organizacji i podmiotów zaangażowanych w realizację strategii, 

35) Uwzględnienie w ramach opisu organizacji i podmiotów zaangażowanych w realizację strategii, 
a także ewentualnie w ramach mechanizmów i instrumentów realizacji strategii Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", 

36) We wszystkich tabelach, które zajmują więcej niż 1 stronę, powielić na każdej stronie nagłówki, 
37) Dopisanie w tabeli nr 4. (Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych) Lokalnej Strategii 

Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 
roku, 

38) Podpis pod tabelą nr 4. (Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych) przeformułować 
na: „Źródło: Opracowanie we współpracy z Urzędem Miejskim w Tułowicach, 

39) Podpis pod tabelą nr 6. (Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami 
finansowania) przeformułować na: „Źródło: opracowanie przez Urząd Miejski w Tułowicach”, 

40) W podsumowaniu w ramach opisu potencjalnych źródła finansowania kierunków działań 
określonych w strategii wskazać bezpośrednio nowe programy operacyjne na lata 2022-2027.  

społeczny i gospodarczy. 

23) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

24) Plan operacyjny jest wynikiem pracy zespołu 
składającego się z przedstawicieli wspólnoty 
lokalnej, wspieranego przez ekspertów 
lokalnych. Przyjęto założenie, że w przypadku 
niektórych kierunków działań pojawiają się 
uszczegółowienia, który wskazują na 
priorytety gminy. Jednocześnie dla 
czytelności dokumentu w osobnej tabeli 
dokonano wyliczenia inwestycji kluczowych. 
Kolejność działań w ramach tabeli nie ma 
znaczenia. Jest to po prostu wyliczenie 
priorytetowych dla gminy działań na 
najbliższe lata. Zapisy pozostają bez zmian. 

25) Jak wykazano wyżej, zapis został uzgodniony 
w ramach prac zespołu składającego się 
z przedstawicieli wspólnoty lokalnej. 
Uszczegółowienie stanowi jedynie przykład, 
nie zamyka otwartego katalogu działań 
związanych z dbaniem o miejsca związane 
z historią lokalną i pamięcią historyczną. 
Zapis pozostaje bez zmian. 

26) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

27) Wskazane działania łączy wspólny 
mianownik, jakim jest rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska. Jednocześnie ich zakres 
jest różny. Kierunek działania 2.1.1. 
(Modernizacja i rozwój systemu 
kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków 
zgodnie z potrzebami oraz wsparcie 
alternatywnych, ekologicznych form 
kanalizacji sanitarnej, w przypadkach gdy 
brak jest racjonalnych możliwości rozwoju 
sieci np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
m.in.: modernizacja oczyszczalni ścieków 
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w Tułowicach, rozbudowa sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych na nowych 
terenach budowlanych) dotyczy nade 
wszystko infrastruktury dedykowanej 
ochronie wód, kierunek działania 2.1.2. 
(Modernizacja i rozwój systemu zaopatrzenia 
w wodę zgodnie z potrzebami oraz 
optymalizacja zużycia wody) dotyczy 
zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom 
dostępu do wody i jednocześnie racjonalnego 
z niej korzystania, natomiast kierunek 
działania 2.1.4. (Budowa farmy 
fotowoltaicznej w celu zasilania obiektów 
Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni 
Ścieków w Tułowicach) dotyczy inwestycji 
nastawionej na dywersyfikację źródeł energii 
w kierunku bardziej ekologicznego 
rozwiązania dla potrzeb pracy Stacji 
Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków 
w Tułowicach. Zapisy pozostają bez zmian. 

28) Zakres wskazanych kierunków działań jest 
różny. Kierunek działania 2.1.3. (Działania z 
zakresu zwiększania retencji, w tym 
publicznej, prywatnej i naturalnej, m.in. 
budowa zbiorników retencyjnych w 
Szydłowie) dotyczy przeciwdziałania zjawisku 
suszy, kierunek działania 2.1.6. (Prowadzenie 
gospodarki melioracyjnej i odwodnieniowej) 
odnosi się do polepszenia zdolności 
produkcyjnych gleb. Zapisy pozostają bez 
zmian. 

29) Zapis został uzgodniony w ramach prac 
zespołu składającego się z przedstawicieli 
wspólnoty lokalnej i był wielokrotnie 
wskazywany przez uczestników warsztatów 
jako priorytetowy. Zapis pozostaje bez zmian. 

30) Zapis uznaje się za prawidłowy, pozostaje bez 
zmian. 
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31) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

32) Zgodnie z art. 10 e Ustawy o samorządzie 
gminnym strategia powinna zawierać opis 
obszarów strategicznej interwencji 
określonych w strategii rozwoju 
województwa wraz z zakresem planowanych 
działań. Zapis pozostaje bez zmian. 

33) Rysunek nr 3. (Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej województwa opolskiego wraz 
ze wskazaniem obszarów strategicznej 
interwencji) został zaczerpnięty ze Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 
2030” (projekt z lipca 2021 r.). Stąd nie 
zakłada się żadnej ingerencji. 

34) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

35) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

36) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

37) Tabela nr 4. (Wytyczne do sporządzania 
dokumentów wykonawczych) dotyczy nade 
wszystko dokumentów opracowywanych 
przez gminę. Niemniej, pod tabelę dopisano 
zdanie wskazujące na istotne znaczenie 
Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 
2030 roku, jak również Lokalnej Strategii 
Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 
i innych podobnych. 

38) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

39) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

40) Opis potencjalnych źródła finansowania 
kierunków działań określonych w strategii 
uwzględnia te kwestie, dopisano jednak 
okres obowiązywania 2021-2027. 
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9.09.2021, 
uwaga 
przekazana 
podczas 
spotkania 
konsultacyjn
ego 

Agnieszka 
Zawadzka, 
radna rady 
Miejskiej 
w Tułowicach 

Dopisanie do listy inwestycji kluczowych modernizacji świetlicy w Skarbiszowicach Uwaga uwzględniona. W ramach zestawienia 
inwestycji kluczowych dodano zapis 
o modernizacji budynków użyteczności publicznej 
m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach 
i świetlicy w Skarbiszowicach. 

9.09.2021, 
uwaga 
przekazana 
podczas 
spotkania 
konsultacyjn
ego 

Helena 
Wojtasik, 
Tułowicki 
Ośrodek Kultury 

Dopisanie kierunku działania mówiącego o poszerzeniu obszaru cmentarza. Kwestia poszerzenia obszaru cmentarza została 
już ujęta w planach przestrzennych gminy. 

9.09.2021, 
uwagi 
przekazane 
podczas 
spotkania 
konsultacyjn
ego 

Aleksandra 
Żalik, Urząd 
Miejski 
w Tułowicach 

1) Poprawa w tekście nazwy Tułowickiego Ośrodka Kultury (w jednym miejscu w strategii występuje 
błędna nazwa Tułowickie Centrum Kultury), 

2) Usunięcie z tekstu zapisów dotyczących kół gospodyń wiejskich, ponieważ takie nie działają, 

3) Usunięcie z tekstu zapisów (analiza SWOT) dotyczących Tułowickich Międzynarodowych Zawodów 
Wędkarskich, ponieważ finalnie nie miały miejsca, 

4) Usunięcie z tekstu zapisów (analiza SWOT) dotyczących niskiej sprawności gminy w pozyskiwaniu 
i wydawaniu środków europejskich, ponieważ gmina aktywnie i z sukcesami aplikuje po środki na 
kluczowe dla niej inwestycje i projekty, 

5) Modyfikacja zapisu (analiza SWOT) dotyczących negatywnego wpływu biurokracji na poziom 
świadczonych usług publicznych, 

6) Weryfikacja i modyfikacja zapisów dotyczących jednostek odpowiedzialnych za realizację lub nadzór 
nad procesem realizacji poszczególnych działań po stronie gminy (plan operacyjny strategii), najlepiej 
w kierunku uogólnienia tych zapisów (zamiast konkretnych stanowisk wskazanie urzędu), 

7) Korekta redakcyjna, w tym usunięcie pojedynczych liter na końcach wersów. 

1) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

2) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

3) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

4) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

5) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią, 

6) Uwaga uwzględniona. Zdecydowano 
o zastąpieniu zapisów dotyczących 
konkretnych stanowisk w urzędzie 
wskazaniem ogólnym całego urzędu (Urząd 
Miejski w Tułowicach). W przypadku innych 
jednostek, zapisy pozostały na obecnym, 
bezpiecznym poziomie ogólności. 

7) Uwaga uwzględniona, korekta zgodnie 
z sugestią. 
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Tabela 2. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego. 

Tytuł/temat 
spotkania 

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata: 2022-2030 

Data spotkania 9 września 2021 r. o godzinie 16:00 w Tułowickim Ośrodku Kultury 

Forma spotkania Stacjonarne spotkanie konsultacyjne  

Uczestnicy/ki 

• Mieszkaniec gminy oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Borów Niemodlińskich”, 

• Przedstawiciele gminy (4), w tym Pan Sekretarz, Pani Dyrektor Tułowickiego Ośrodka 
Kultury, Pani Radna, Pani Inspektor z Urzędu Miejskiego w Tułowicach, 

• Moderator. 

Łącznie 7 osób z moderatorem. 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice 
na lata: 2022-2030, 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się w 
przedmiotowej sprawie, 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 
2022-2030, adekwatnych do oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy, 

4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Strategii 
Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030. 

Program spotkania 

• Wprowadzenie i krótka prezentacja dotycząca zrealizowanych prac i projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030, 

• Dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 - 
możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz przedstawicielami władz gminy, 

• Podsumowanie dyskusji. 

Przebieg i ustalenia 

Spotkanie konsultacyjne podzielono na 2 części. 

W pierwszej części zaprezentowano główne założenia i przebieg procesu opracowania strategii 
oraz przybliżono uczestnikom spotkania treść dokumentu - ze szczególnym uwzględnieniem 
przyjętych celów, planowanych kierunków działań oraz kwestii przestrzennych. W części tej 
przedstawiono prezentację PowerPoint zawierającą najistotniejsze informacje o strategii. 
Informacje te przekazał w imieniu całego zespołu zaangażowanego moderator. 

W drugiej części oddano głos uczestnikom spotkania, prosząc o wnoszenie uwag do dokumentu 
w trakcie samego spotkania, jak i poza nim, zgodnie z procedurą konsultacji. Mieszkaniec gminy 
zauważył, że strategia podejmuje wiele ważnych tematów, jak np. transport i opieka zdrowotna. 
Wskazał też na priorytet usług dedykowanych osobom chorym i z niepełnosprawnościami, w tym 
w zakresie wsparcia ich mobilności i dostępności wysokiej jakości usług specjalistycznych. Ten 
głos poparła również przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Tułowicach. W wymianie zdań 
aktywnie uczestniczył Pan Sekretarz. Następnie swoją opinię przedstawiła Prezes/Kierownik 
biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, wskazując 
m.in. następujące uwagi i sugestie zmian: 

1) Poprawa w tekście nazwy stowarzyszenia na: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, 

2) Usunięcie lub przeniesienie z okładki (np. do stopki) miast: Kraków i Opole, 

3) Dodanie na początku dokumentu krótkiego fragmentu zawierającego wykazu skrótów / 
słowniczka, 

4) Zamiana słowo koherentność w nazwie jednego z rozdziałów strategii na spójność, 

5) Zapis nazwy Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 kursywą lub 
w cudzysłowie w całym dokumencie, 

6) Ewentualne uzupełnienie autorów strategii ze strony gminy lub usunięcie / przeniesienie 
(np. na ostatnią stronę dokumentu) z rozdziału wprowadzającego nazwisk ekspertów 
zewnętrznych opracowujących strategię, 

7) Usunięcie w całym tekście z nazwy Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata: 2022-2030 
dwukropka, 

8) Uzupełnienie rozdziału diagnostycznego o różne specyficzne, a także szczegółowe 
informacje, np. o zabytkach, działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
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Państwowe Nadleśnictwo Tułowice, liczbie rolników i rybaków, liczbie miejsc noclegowych, 
największym pracodawcy, przedsiębiorcach zagranicznych, firmach zalegających z płaceniem 
podatków,  

9) Uzupełnienie rozdziału diagnostycznego o graficzną prezentację wybranych danych 
i informacji (mapy, wykresy), np. przedstawiających położenie gminy Tułowice i powiązania 
komunikacyjne, prezentujących obszar strefy ekonomicznej,  

10) Pojawiające się w rozdziale diagnostycznym nazwy podrozdziałów (np. „a) wynikające 
z położenia gminy”) rozwinąć dla lepszego zrozumienia przez czytającego (np. „a) wnioski 
diagnostyczne wynikające z położenia gminy”), 

11) Pojawiające się w rozdziale diagnostycznym przeliczenia na 10 tys. mieszkańców zastąpić 
przeliczeniami na 1 tys. mieszkańców, 

12) Weryfikacja zawartych w rozdziale diagnostycznym kwestii dotyczących zaopatrzenia 
w wodę (studnie, inne źródła, problem suszy), 

13) Uzupełnienie w rozdziale diagnostycznym w podrozdziale dotyczącym polityki społecznej 

i ochrony zdrowia)kwestii bezpieczeństwa publicznego, dopisanie informacji na temat 

funkcjonowania komisariatu, weryfikacja danych dotyczących osób długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej, 

14) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych wynikających ze stanu środowiska i dziedzictwa 
kulturowego o informacje na temat zabytków, dziedzictwa niematerialnego, powstającego 
muzeum porcelany, opis kwestii wynikających z funkcjonowania form ochrony przyrody 
i jednocześnie działalności strefy ekonomicznej a także generalnych warunków 
zagospodarowania terenów wynikających z tych form ochrony przyrody, 

15) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych wynikających z analizy kapitału społecznego 
o informacje dotyczące partnerstw, w których partycypuje gmina, np. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", Stowarzyszenie Rybacka 
Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie 
Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, a także weryfikacja informacji na temat działających 
organizacji społecznych, uzupełnienie informacji o bibliotece, a także innych niż szkoła 
placówkach oświatowych, 

16) Uzupełnienie wniosków diagnostycznych dotyczących sfery finansów publicznych 
o informacje na temat zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami, a także zwolnień z podatku od nieruchomości, 

17) Uzupełnienie informacji wprowadzających na temat badania ankietowego (czas realizacji, 
liczba zebranych ankiet itp.), 

18) Opracowanie krótkiego fragmentu na temat warsztatów strategicznych, składu zespołu 
roboczego, a także zakresu i efektów jego prac, 

19) Weryfikacja zapisów analizy SWOT, w tym w zakresie: stwierdzenia o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie gminy, 
a także niskiego poziomu profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych, niskiej 
sprawności gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, korekta nazwy obszary 
chronionego (na Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie"), uzupełnienie 
wyliczenia partnerstw, w których partycypuje gmina, o Związek Gmin Śląska Opolskiego, 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, dopisanie czynnika wskazującego na 
słabe na ten moment ekonomiczne / turystyczne wykorzystanie zasobów środowiskowych 
i kulturowych, 

20) Uwzględnienie w wizji rozwoju gminy a także opisie strategii postępowania w ramach 
wyznaczonych celów wzmianki o partycypacji gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", 

21) Korekta okresu obowiązywanie strategii w nazwie schemat nr 2 (Schemat celów Strategii 
Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2021-2030 - pojawia się błędnie 2021 r.), 

22) Większy nacisk w strategii na ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu, rozwój 
zrównoważony, 

23) Wskazanie w partnerach określonych w odniesieniu do wybranych kierunków działań 
w ramach całego planu operacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich" (zgodnie z jego działalnością statutową i podejmowanymi 
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działaniami), 

24) Przeniesienie wszystkich kierunków działań lub elementów kierunków działań o charakterze 
inwestycji lub konkretnego projektu wyłącznie do tabeli nr 6 (Inwestycje kluczowe wraz z 
szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania), jej weryfikacja oraz 
ewentualne rozwinięcie i priorytetyzacja zawartych w niej przedsięwzięć, 

25) Wykreślenie z kierunku działań 1.3.6. (Dbanie o miejsca związane z historią lokalną 
i pamięcią historyczną, np. groby rodziny Schlegelmilchów, Krzyż Przesiedleńców) 
uszczegółowienia w postaci zapisu „groby rodziny Schlegelmilchów, Krzyż Przesiedleńców”, 

26) Wskazanie w partnerach określonych w odniesieniu do kierunku działania 1.5.8. (Rozwój 
współpracy terytorialnej w wymiarze krajowym, w szczególności z gminami sąsiedzkimi, oraz 
w wymiarze międzynarodowym) kompletu partnerstw, w których partycypuje gmina – 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich", Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, 
Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, 
a także partnerów zagranicznych, 

27) Połączenie kierunku działania 2.1.4. (Budowa farmy fotowoltaicznej w celu zasilania 
obiektów Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Tułowicach) z kierunkiem 
działania 2.1.1. (Modernizacja i rozwój systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków 
zgodnie z potrzebami oraz wsparcie alternatywnych, ekologicznych form kanalizacji 
sanitarnej, w przypadkach gdy brak jest racjonalnych możliwości rozwoju sieci np. 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in.: modernizacja oczyszczalni ścieków w Tułowicach, 
rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nowych terenach budowlanych) i/lub 
2.1.2. (Modernizacja i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie z potrzebami oraz 
optymalizacja zużycia wody), 

28) Połączenie kierunku działania 2.1.3. (Działania z zakresu zwiększania retencji, w tym 
publicznej, prywatnej i naturalnej, m.in. budowa zbiorników retencyjnych w Szydłowie) 
z kierunkiem działania 2.1.6. (Prowadzenie gospodarki melioracyjnej i odwodnieniowej), 

29) Usunięcie kierunku działania 2.2.7. (Prowadzenie oprysków przeciwko muchówkom na 
terenie masowego występowania oraz zwalczanie komarów z wykorzystaniem naturalnych 
sposobów (np. wykorzystanie ptaków) lub likwidacja zapisu o opryskach, 

30) W występujących w tekście strategii podpisach o treści „Źródło: opracowanie własne 
z wykorzystaniem dokumentów przestrzennych gminy” zamienić gminę na Urząd Miejski 
w Tułowicach, 

31) Usunięcie z rozdziału dotyczącego ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie zapisu „Wyłączenie z oferty turystycznej 
grzybobrania ze względu na wysokie stężenie cezu w tułowickich lasach (anomalia)”, 

32) Ograniczenie zapisów dotyczących regionalnych obszarów strategicznej interwencji do 
jednego, odnoszącego się do gminy Tułowice, 

33) Zaznaczenie na rysunku nr 3. (Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa 
opolskiego wraz ze wskazaniem obszarów strategicznej interwencji) gminy Tułowice, 

34) Korekta błędnego określenia Rady Miejskiej w Tułowicach jako organu wykonawczego 
(na uchwałodawczy) w ramach opisu organizacji i podmiotów zaangażowanych w realizację 
strategii, 

35) Uwzględnienie w ramach opisu organizacji i podmiotów zaangażowanych w realizację 
strategii, a także ewentualnie w ramach mechanizmów i instrumentów realizacji strategii 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Borów Niemodlińskich", 

36) We wszystkich tabelach, które zajmują więcej niż 1 stronę, powielić na każdej stronie 
nagłówki, 

37) Dopisanie w tabeli nr 4. (Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych) Lokalnej 
Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Opolskiej do 2030 roku, 

38) Podpis pod tabelą nr 4. (Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych) 
przeformułować na: „Źródło: Opracowanie we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Tułowicach, 

39) Podpis pod tabelą nr 6. (Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi 
źródłami finansowania) przeformułować na: „Źródło: opracowanie przez Urząd Miejski 
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w Tułowicach”, 
40) W podsumowaniu w ramach opisu potencjalnych źródła finansowania kierunków działań 

określonych w strategii wskazać bezpośrednio nowe programy operacyjne na lata 2021-
2027. 

Na uwagi te reagował na bieżąco Pan Sekretarz, dziękując za uwagi, tłumacząc zapisy, 
odpowiadając na pytania, przedstawiając argumenty za wybranymi rozwiązaniami. Włączali się 
również pozostali uczestnicy. Całość tej części dyskusji podsumował moderator, wskazując że 
struktura i treść dokumentu zależą w dużej mierze od wytycznych ustawowych a także 
przyjętych standardów realizacyjnych, a jednocześnie zapewniając, że uwagi zostaną jeszcze 
szczegółowo przeanalizowane, ale wiele z nich znajdzie odzwierciedlenie w poprawionym 
dokumencie. 

Pani Radna zawnioskowała o dopisanie do listy inwestycji kluczowych modernizacji świetlicy 
w Skarbiszowicach. 

Pani Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury, która włączała się w dotychczasowe dyskusje, 
zawnioskowała o dopisanie kierunku działania mówiącego o poszerzeniu obszaru cmentarza.  

Pani Inspektor z Urzędu Miejskiego w Tułowicach również przedstawiła kilka swoich uwag 
i sugestii zmian: 

1) Poprawa w tekście nazwy Tułowickiego Ośrodka Kultury (w jednym miejscu w strategii 
występuje błędna nazwa Tułowickie Centrum Kultury), 

2) Usunięcie z tekstu zapisów dotyczących kół gospodyń wiejskich, ponieważ takie nie działają, 

3) Usunięcie z tekstu zapisów (analiza SWOT) dotyczących Tułowickich Międzynarodowych 
Zawodów Wędkarskich, ponieważ finalnie nie miały miejsca, 

4) Usunięcie z tekstu zapisów (analiza SWOT) dotyczących niskiej sprawności gminy 
w pozyskiwaniu i wydawaniu środków europejskich, ponieważ gmina aktywnie i z sukcesami 
aplikuje po środki na kluczowe dla niej inwestycje i projekty, 

5) Modyfikacja zapisu (analiza SWOT) dotyczących negatywnego wpływu biurokracji na poziom 
świadczonych usług publicznych, 

6) Weryfikacja i modyfikacja zapisów dotyczących jednostek odpowiedzialnych za realizację lub 
nadzór nad procesem realizacji poszczególnych działań po stronie gminy (plan operacyjny 
strategii), najlepiej w kierunku uogólnienia tych zapisów (zamiast konkretnych stanowisk 
wskazanie urzędu), 

7) Korekta redakcyjna, w tym usunięcie pojedynczych liter na końcach wersów. 

Wszystkie te uwagi spotkały się ze zrozumieniem pozostałych uczestników.  

W związku z tym, że kolejne osoby nie zgłaszały się do dyskusji, moderator podziękował 
uczestnikom. Przypomniał o możliwości wnoszenia uwag i propozycji lub nowych zapisów 
strategii w formie pisemnej - z wykorzystaniem dedykowanego formularza. Następnie 
poinformował o harmonogramie dalszych prac nad programem i na tym spotkanie konsultacyjne 
zostało zakończone. 

Dodatki Prezentacja w formacie PowerPoint 
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Załączniki do sprawozdania: 

W okresie do tygodnia czasu opublikowany zostanie załącznik w postaci projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Tułowice na lata: 2022-2030 uwzględniającego uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. 

 

Informacja dodatkowa: 

W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono 
do Zarządu Województwa Opolskiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na 
lata: 2022-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Opinia 
w formie Uchwały Nr 5366/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. była 
pozytywna. 

 

 

Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski 


