
AKTUALIZACJA 
STRATEGII ROZWOJU BYDGOSZCZY

Spotkanie Zespołów Roboczych: 
Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko

15 maja 2019 roku  



Plan spotkania
Czas trwania: godz. 16.00 – 18.00.

16.00 – 16.05

5 min

Wprowadzenie

16.05 – 16.15

10  min

Podsumowanie dotychczasowych działań - prace nad dokumentem 
i partycypacja społeczna w procesie aktualizacji Strategii.

16.15 – 16.50

35  min

Przedstawienie projektu dokumentu.

Dalsze prace nad Strategią, w tym konsekwencje wynikające z projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw.

16:50–17:50

60 min

Dyskusja

17:50 –18:00

10 min

Podsumowanie spotkania



Przebieg dotychczasowych prac

• działania

• obszary

• SWOT

• cele

• mierniki

• działania

• wizja

• działania

• wizja

DEBATY
BADANIA 

ANKIETOWE

SPOTKANIA 
NA 

OSIEDLACH

ZESPOŁY 
ROBOCZE

 27 września 2017 r., 20 czerwca 2018 r., 19 września 2018 r., 
30 stycznia 2019 r. – Przedstawienie informacji Radnym Rady 
Miasta Bydgoszczy.

 5 października – 9 listopada 2017 r. – Badanie ankietowe 
dot. przyszłego kształtu miasta. 

 9 października 2017 r. – Konferencja inaugurująca proces 
rozpoczęcia aktualizacji strategii.

 23 października – 9 listopada 2017 r. – Sześć debat strategicznych: 
Młodzież, Seniorzy, Twórczość, Gospodarka i szkolnictwo wyższe, 
Aktywność społeczna, Przyjazna przestrzeń i komunikacja.

 czerwiec 2017 r. – grudzień 2018 r. – Prace analityczno-
-diagnostyczne.

 grudzień 2017 r. – styczeń 2019 r. – Prace zespołów roboczych 
nad elementami strategii.

 18 czerwca – 3 lipca 2018 r. – 6 spotkań z mieszkańcami 
w różnych lokalizacjach, badanie ankietowe dot. priorytetów 
rozwojowych.

 kwiecień 2019 r. – Zaprezentowanie przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju projektu ustawy zmieniającego przepisy dotyczące 
prowadzenia polityki rozwoju – decyzja dot. dalszych prac. 

 luty – maj 2019 r. – Prace nad przygotowaniem projektu 
dokumentu.

Wyniki prac:Kalendarium prac:



Przebieg dotychczasowych prac

Konferencja 
Decydujmy razem. 
Bydgoszcz 2030 -
strategia 2.0 

Cykl 6 debat 
strategicznych 

Prace Zespołów 
Roboczych: 
Społeczeństwo, 
Gospodarka, 
Środowisko

Konsultacje 
z mieszkańcami 
na osiedlach 

Badania 
ankietowe 
mieszkańców 
Bydgoszczy 

9 XI 2017 r.

26 IX – 9 XI 2017 r.

od 18 XII 2017 r.

18 VI – 3 VII 2018 r.

X-XI 2017 r.; VI-VII 2018 r. 

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie prac nad 
aktualizacją Strategii Rozwoju 
Bydgoszczy do 2030 roku 
Zarządzeniem Nr 497/2017 
Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy

XI 2019 r.

Przedstawienie projektu 
dokumentu Radzie 
Miasta Bydgoszczy

Formy partycypacji społecznej:

O wszystkich działaniach byli informowania Radni Rady Miasta Bydgoszczy z możliwością 
bezpośredniego zaangażowania w prace.



Efekt prac: projekt dokumentu

Projekt_SRB.pdf


Projekt dokumentu – kluczowe elementy



Cele kierunkowe i operacyjne
Cele kierunkowe Cele operacyjne

OBSZAR I. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIASTEM

CEL I.1.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

I.1.1. Powszechność udziału mieszkańców w wyborach różnych szczebli 

I.1.2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta  

CEL I.2.

Było: METROPOLIA SPRAWNIE ZARZĄDZANA

Jest: MIASTO SPRAWNIE ZARZĄDZANE

I.2.1. Wysoka jakość usług publicznych 

I.2.2. Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego 

I.2.3. Było: Bydgoszcz w sieci metropolii krajowych i europejskich

Jest: Bydgoszcz znaczącym krajowym i europejskim ośrodkiem metropolitalnym 

OBSZAR II. AKTYWNI, OTWARCI I KOMPETENTNI OBYWATELE

CEL II.1.

BYDGOSZCZANIE WYKORZYSTUJĄCY SWOJE 

UMIEJĘTNOŚCI I ROZWIJAJĄCY SWOJE TALENTY

II.1.1. Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia

II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia 

mieszkańców 

CEL II.2.

OTWARCI I ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

II.2.1. Silne i aktywne organizacje społeczne

II.2.2. Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i 

społecznych 

OBSZAR III. PRZYJAZNE WARUNKI ŻYCIA

CEL III.1.

AKTYWNY I ZDROWY STYL ŻYCIA

III.1.1. Było: Powszechnie dostępna i wysokiej jakości opieka zdrowotna 

Jest: Zintegrowana opieka zdrowotna

III.1.2. Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców

III.1.3. Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta

CEL III.2.

PRZYJAZNE WARUNKI ZAMIESZKANIA

III.2.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców

III.2.2. Dobry standard budynków mieszkalnych

III.2.3. Było: Przyjazne rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej

Jest: Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury 

publicznej 

CEL III.3. 

MIASTO WRAŻLIWE SPOŁECZNIE

III.3.1. Było: Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

rzecz aktywizacji zawodowej i pozazawodowej

Jest: Wsparcie dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowy cel: III.3.2. Wspieranie aktywizacji zawodowej.



Cele kierunkowe i operacyjne

Cele kierunkowe Cele operacyjne

OBSZAR IV. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO

CEL IV.1.

Było: BEZPIECZNE ŚRODOWISKO

Jest: ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE 

ZASOBAMI ŚRODOWISKA

Cel usunięty: IV.2 WYSOKI POZIOM PROŚRODOWISKO-

WYCH ZACHOWAŃ SPOŁECZNOŚCI BYDGOSKIEJ

IV.1.1. Było: Przyjazna przestrzeń miasta

Jest: Ład przestrzenny 

IV.1.2. Dobra jakość powietrza 

IV.1.3. Adaptacja do zmian klimatu 

IV.1.4. Utrzymywanie i przywracanie wysokiego poziomu walorów środowiska

IV.1.5. Było: Wzmocnienie aktywność związanej z edukacją ekologiczną mieszkańców

Jest: Wysoki poziom prośrodowiskowych zachowań społeczności bydgoskiej

OBSZAR V. NOWOCZESNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA

CEL V.1.

ZRÓWNOWAŻONY I SPÓJNY SYSTEM 

TRANSPORTOWY

V.1.1. Było: Przyjazne, ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania transportowe

Jest: Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe  

V.1.2. Wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru 

funkcjonalnego

CEL V.2.

Było: E-MIASTO

Jest: E-DOSTĘPNOŚĆ

V.2.1. Powszechność dostępu do infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej

Cel usunięty: V.2.2. Dostępność informacji i danych

OBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA

CEL VI.1.

KONKURENCYJNA GOSPODARKA

VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy

VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości

VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarki obszaru metropolitalnego

VI.1.4. Było: Nowoczesne produkty turystyczne

Jest: Miasto atrakcyjne turystycznie

CEL VI.2.

SILNY OŚRODEK NAUKOWY – BADANIA NAUKOWE, 

TRANSFER INNOWACJI, KSZTAŁCENIE

VI.2.1. Było: Wypracowanie, we współpracy ze środowiskiem akademickim, strategii 

wspierania sektorów mających największe szanse na osiągnięcie wysokich rezultatów. 

Jest: Kształcenie na uznanych kierunkach

VI.2.2. Było: Stworzenie platformy współpracy nauki, biznesu i samorządu

Jest: Efektywna współpraca nauki, biznesu i samorządu



Wskaźniki dotyczące uczestnictwa mieszkańców w kulturze

Liczba widzów w teatrach, słuchaczy w filharmonii, zwiedzających muzea, 
galerie i salony sztuki

Liczba widzów kinach stałych

1 054 292

1 143 288

2016

2017

351 158

366 112

2016

2017
BDL BKB

filharmonia 52 017

teatr 21 303 25 416

opera 77 620

muzea 168 676 75 467 (Muzeum Okręgowe)

galerie 
i salony 
sztuki 

46 496 32 416 (Galeria Miejska BWA)

Dodatkowe wskaźniki 2016 2017 Źródło

Liczba uczestników masowych imprez artystyczno-
-rozrywkowych

91 550 95 262 BDL GUS

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez 
Miejskie Centrum Kultury

286400 291360 BKB(MCK)

Uczestnicy imprez organizowanych przez centra, domy, 
ośrodki kultury, kluby i świetlice

153435 163950 BDL GUS



Wskaźniki dotyczące aktywności pozaszkolnej dzieci i młodzieży

Udział dzieci i młodzieży korzystających ze stałych form aktywności pozaszkolnych

2030
wartość docelowa

35 %
29,70%

29,70%

28,20%

2016

2017

2018

Rodzaj zajęć 
Liczba form 
zajęć stałych

Liczba form 
zajęć 

okresowych

Liczba 
uczestników 

stałych

Liczba 
uczestników 
okresowych

artystyczne 339 317 4 958 37 693
informatyczne 36 9 508 357
inne 39 101 592 7 251
przedmiotowe 162 66 2 469 3 297
sportowe 214 242 3 165 6 256
techniczne 6 19 85 230
turystyczno-krajoznawcze 3 48 47 1 310
Suma końcowa 799 802 11 824 56 394

Skrót nazwy 

jednostki 

sprawozdawczej

Liczba 

uczestników 

stałych

MDK 1 1248

MDK 2 1715

MDK 4 1455

MDK 5 1455

PM 4444

ZS16  (MDK 6) 540

ZSP01 (MDK 3) 967

Suma końcowa 11824

Dodatkowe wskaźniki:
Liczba etatów nauczycielskich w jednostkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

w roku szkolnym 2017/2018: Zajęcia pozalekcyjne – 17,71 (0,4%)
Zajęcia pozaszkolne – 119,43 (2,5%)
Ogółem – 4 821,79

Stan w dniu 30.09.2018 r.



Przykłady dziedzin, które wymagają szczególnej uwagi:

Udział osób głosujących w wyborach do Rad Osiedli wśród pełnoletnich 
mieszkańców osiedli, na których odbyły się wybory w danym roku 

o 0,8 pkt. proc.

2030
wartość docelowa

powyżej 20 %

1,4%

0,6%

2,0%

2016

2017

2018
o 1,4 pkt. proc.

Rada Osiedla
Liczba osób, które wzięły 

udział w wyborach
Liczba mieszkańców

pełnoletnich 
Udział w wyborach Rok

Szwederowo 194 18942 1,0%

1,1% 2019
Błonie 88 12263 0,7%
Bartodzieje 207 20085 1,0%
Łęgnowo - Wieś 91 673 13,5%
Smukała-Opławiec-Janowo 95 1514 6,3%

2,0% 2018Czyżkówko 100 6286 1,6%
Bielawy 78 6031 1,3%
Bocianowo - Śródmieście - Stare 
Miasto 108 23058 0,5%

0,6% 2017
Osowa Góra 91 10711 0,8%
Stary Fordon 99 12692 0,8%
Flisy 80 1279 6,3%

1,4% 2016

Górzyskowo 107 11334 0,9%
Kapuściska 116 18241 0,6%
Łęgnowo 83 1495 5,6%
Miedzyń-Prądy 159 9734 1,6%
Piaski 95 1987 4,8%
Wilczak-Jary 92 6629 1,4%



Założenia dotyczące systemu wdrażania

Strategia jest dokumentem kierunkowym, umożliwiającym zogniskowanie 
i skoordynowanie działań prorozwojowych. 

Podstawą systemu wdrażania Strategii są programy wdrożeniowe (strategie, 
plany, programy branżowe i funkcjonalne), zawierające konkretne rozwiązania, 

przedsięwzięcia i zadania, planowane do realizacji w okresie kilkuletnim, zbieżne 
z celami Strategii.

Wymienione w Strategii dokumenty nie stanowią zamkniętego katalogu 
programów wdrożeniowych.

Realizacja części celów może wymagać określenia procedur lub standardów 
postępowania.

Podstawą oceny osiągniętych rezultatów  będą wybrane wskaźniki dla strategii 
i programów wdrożeniowych oraz zestaw wskaźników towarzyszących.



Programy wdrożeniowe
Zebrane propozycje programów były bardzo zróżnicowane, staraliśmy się wybrać te, które 
najpełniej odpowiadają kryteriom. Przede wszystkim programami wdrożeniowymi nie mogły 
zostać dokumenty określające jedynie pewne procedury i zasady postępowania, a nie  
zawierające konkretnych zadań. Inną grupę stanowiły propozycje zawężonych działań, które 
powinny być elementem szerszych programów. 

OBSZAR I. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIASTEM

• Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (planowany)
• Program działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalnych w obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz 

(planowany)
• Program zarządzania kontaktami z mieszkańcami (planowany)
• Program działań promocyjnych i wizerunkowych (planowany)
• Program cyfryzacji usług miejskich (planowany)

• Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy
o Program przeciwdziałania odtwarzaniu nierówności społecznych w systemie edukacji (planowany)
o Program wspierania rozwoju dzieci z rodzin z niskim statusem społeczno-ekonomicznym (planowany)

• Program „Bydgoski Wolontariat” 

• Wieloletni program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, podmiotami pożytku publicznego oraz 
grupami społecznymi (planowany)

OBSZAR II. AKTYWNI, OTWARCI I KOMPETENTNI OBYWATELE



Programy wdrożeniowe

• Program wsparcia aktywności seniorów (planowany)
• Programy polityki zdrowotnej oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
• Program rozwoju sportu (planowany)
• Program rozwoju terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadrzecznych 

Bydgoskiego Węzła Wodnego (planowany) 
• Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy
• Program opieki nad zabytkami Miasta Bydgoszczy
• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy
• Polityka mieszkaniowa Miasta Bydgoszczy (planowany)
• Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy
• Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
• Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy

o Program Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy
o Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta 

Bydgoszczy
o Program Aktywności Lokalnej Miasta Bydgoszczy
o Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy
o Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu

• Program „Bydgoska Rodzina 3+”
• Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy

OBSZAR III. PRZYJAZNE WARUNKI ŻYCIA



Programy wdrożeniowe

• Program ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy
o Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy 
o Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy
o Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Bydgoszczy
o Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy (planowany)  
o Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu 

docelowego arsenu
o Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenie 

wartości docelowych ben-zo(a)pirenu
o Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 
o Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Bydgoszczy - SECAP (planowany)
o Plan adaptacji Miasta Bydgoszczy do zmian klimatu 
o Program ochrony potencjału przyrodniczego miasta (planowany). 

• Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
• Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
• Strategia zarządzania opuszczonymi obiektami o wartości historycznej z wykorzystaniem przemysłów kulturowo-

kreatywnych (planowany)

OBSZAR IV. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO



Programy wdrożeniowe

OBSZAR V. NOWOCZESNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA

• Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Zrównoważony plan mobilności miejskiej (SUMP) z uwzględnieniem bydgoskiego obszaru funkcjonalnego 

(planowany)
o Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy 

(Plan Transportowy)
o Program rozwoju infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego (planowany)
o Wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy 
o Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision zero) (planowany)

• Program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
• Program wsparcia rozwoju gospodarczego Bydgoszczy (planowany)
• Program rozwoju turystyki dla Miasta Bydgoszczy (planowany)
• Program współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim Bydgoszczy (planowany)

OBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA



Zagrożenie realizacji przyjętego harmonogramu prac

3 kwietnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało projekt 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw.

Projekt wprowadza wiele zasadniczych zmian w systemie zarządzania 
rozwojem na wszystkich szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Jedną z propozycji jest wprowadzenie do obrotu prawnego 
nieobligatoryjnego dokumentu jakim ma być strategia rozwoju gminy.

Dokument nieobligatoryjny 
szczegółowe wymogi i procedury. 



Najważniejsze proponowane rozwiązania:

Wzmocnienie roli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (m.in. możliwość wydawania 
zaleceń i rekomendacji dot. przygotowywania projektów strategii rozwoju województwa i gminy).

Zasada nadrzędności dokumentów realizowanych z poziomu centralnego. 

Połączenie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie krajowych 
i regionalnym (pozostawienie dwóch dokumentów – strategii i studium na poziomie lokalnym).

Zmiany w funkcjonowaniu dokumentów rozwojowych:

• rezygnacja z: koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, krajowej polityki miejskiej,  
planów zagospodarowania przestrzennego województw.

• wprowadzenie: koncepcji rozwoju kraju, polityki publicznej, strategii rozwoju gminy i strategii 
rozwoju ponadlokalnego (dokumenty nieobligatoryjne).

Obowiązek wyznaczania i wskazywania działań Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) na poziomie 
krajowym, wojewódzkim i lokalnym, odejście od wyznaczania obszarów funkcjonalnych.

Nowa koncepcja uzgadniania z samorządami najważniejszych działań rozwojowych – wprowadzenie: 
kontraktu programowego, kontraktu sektorowego i porozumienia terytorialnego w miejsce kontraktu 
terytorialnego.

Zmiany w zakresie opiniowania dokumentów i monitorowania (np. zrezygnowano z wymogu, aby 1/3 
składu Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa stanowili przedstawiciele partnerów społecznych
i gospodarczych oraz wymogu 3 przedstawicieli strony samorządowej KWRiST).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw



Uwagi do projektu ustawy:

Centralizacja decyzji w odniesieniu do wszystkich poziomów zarządzania rozwojem, w tym 
ograniczenie suwerenności samorządów gmin w procesie budowania ich strategii rozwoju. 
Podległość planowania lokalnego planowaniu regionalnemu i krajowemu.

Ograniczenie roli i znaczenia dużych miast w rozwoju kraju (m.in. usunięcie z ustaw: krajowej 
polityki miejskiej, związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich).

Brak precyzji w opisie wielu rozwiązań powodujący problemy i wątpliwości interpretacyjne 
wprowadzanych przepisów. 

Wprowadzenie nowych dokumentów, wymogów, procedur i narzędzi oraz harmonogramów ich 
wdrażania może sparaliżować zarządzanie rozwojem oraz znacząco opóźnić uruchomienie nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Brak spójności części zaproponowanych rozwiązań oraz precyzyjnie określonych zależności między 
proponowanymi dokumentami (np. rola koncepcji rozwoju kraju czy polityki publicznej).

Zapisy dot. finansowania zadań wpisanych do kontraktu sektorowego i programowego rodzą 
pytania czy nie będzie to skutkowało wymuszaniem współfinansowania przez samorząd zadań 
rządowych.

Brak klarowności dotyczącej zależności między nieobligatoryjną strategią rozwoju gminy, a 
obligatoryjnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (np. 
strategia zawiera wytyczne dla studium, jednocześnie w swych zapisach może się odwoływać do 
studium). 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw



Gmina może opracować strategię rozwoju - wymogi dotyczące dokumentu:

opracowanie strategii wymaga:
• przygotowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - przed

przystąpieniem do opracowania projektu strategii rozwoju,

• przeprowadzenia ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji
strategii rozwoju - przed jej przyjęciem,

strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej,

strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa, uwzględnia zalecenia
wynikające ze strategii wojewódzkiej, a zarząd województwa wydaje opinię dotyczącą jej
zgodności z celami strategii rozwoju województwa,

rada gminy, w drodze uchwały, określa tryb i harmonogram opracowania projektu strategii
rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w ustawie,

strategia podlega przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw



Gmina może opracować strategię rozwoju - wymogi dotyczące dokumentu c.d.:

strategia musi zawierać:
• wnioski z diagnozy,

• cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

• kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,

• oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki
ich osiągnięcia,

• docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy (infrastruktura techniczna,
system przyrodniczy, infrastruktura społeczna, obszary rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego itp.),

• zalecenia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• wojewódzkie obszary strategicznej interwencji wraz z zakresem planowanych działań,

• obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeśli takie zidentyfikowano wraz
z zakresem planowanych działań,

• system realizacji strategii oraz ramy finansowe i źródła finansowania programów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw



Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Konsekwencje dla dalszych prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

Uchwalenie projektu ustawy planowane jest przed wyborami parlamentarnymi 
(październik/listopad br.), ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

• Uchwalenie ustawy (w proponowanej wersji) przed wakacjami może spowodować, że 
niezasadne będzie kontynuowanie prac nad strategią rozwoju Bydgoszczy w przyjętej przez 
nas formule. 

• Późniejsze uchwalenie ustawy umożliwi procedowanie uchwały dot. strategii rozwoju 
Bydgoszczy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Strategie rozwoju gminy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tracą moc 
w terminie 2 lat od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile nie zostaną dostosowane do 
wymogów w niej zawartych.

• Dostosowanie Strategii do wymogów zawartych w projekcie ustawy – oznacza w zasadzie 
przygotowanie nowego dokumentu. 

• Niezależnie czy strategia zostanie zaktualizowana czy obowiązywać będzie obecny dokument, 
konieczne będzie szybkie przystąpienie do przygotowania nowej strategii. Przy 
zaproponowanych wymogach i procedurach okres dwuletni wydaje się być nierealny.



Dalsze prace – kontynuacja dotychczasowych prac

Lp. Przedsięwzięcie Termin Planowane działania

1. Opracowanie i przyjęcie 
przez Prezydenta Miasta 
projektu dokumentu

czerwiec 
2019 r.

• Zebranie uwag członków Zespołów Roboczych.
• Przygotowanie poprawionego projektu dokumentu.
• Przedstawienie projektu na posiedzeniu Kolegium 

Prezydenta.
• Decyzja Prezydenta.

2. Strategiczna ocena 
oddziaływania na 
środowisko projektu 
dokumentu

czerwiec 
- wrzesień 
2019 r.

• Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.

• W przypadku przeprowadzania oceny: zlecenie 
przygotowania prognozy oddziaływania.

• Przeprowadzenie procedury.

3. Przygotowanie procesu 
konsultacji społecznych 
projektu dokumentu

lipiec 
- sierpień 
2019 r.

• Dodatkowe uzgodnienia
• Przygotowanie instrumentów i narzędzi konsultacji.
• Opracowanie projektu Zarządzenia Prezydenta.
• Rozpowszechnienie informacji o konsultacjach.

3. Konsultacje społeczne 
projektu dokumentu

wrzesień 
2019 r.

• Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta.

4. Przygotowanie 
ostatecznego projektu 
dokumentu 

październik 
2019 r.

• Podsumowanie konsultacji, rozpatrzenie uwag.
• Przygotowanie raportu.
• Przygotowanie ostatecznego projektu dokumentu.

5. Procedura uchwalania 
dokumentu

listopad 
2019 r.

• Przekazanie projektu Radzie Miasta Bydgoszczy
• Komisje i sesja Rady Miasta.



Propozycje działań w ramach konsultacji społecznych:

Szeroka akcja informacyjna o konsultacjach. 

Elektroniczny formularz uwag 
(możliwość zapisu w formie edytowalnej i wydruku).

Możliwość wnoszenia uwag w bezpośrednio w WZR oraz w innej formie 
(pismo, mail itp.).

Obecność pracowników WZR na dyżurach Rad Osiedli.

Spotkanie z gremiami doradczymi (Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Bydgoska Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada 

ds. Partycypacji itp.)

Spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych – dla 
zgłaszających uwagi. 

Konferencja podsumowująca proces aktualizacji strategii 
– po uchwaleniu dokumentu. 



Po uchwaleniu dokumentu – DEBATA STRATEGICZNA

Propozycje do dyskusji

Dyskusja publiczna o istotnych dla rozwoju miasta projektach i ideach 
- wymiana myśli i poglądów.

Otwarte spotkania dotyczące funkcjonowania i rozwoju miasta.

Spotkania osiedlowe dotyczące problemów poszczególnych obszarów miasta.

Panele dyskusyjne różnych środowisk.

Wzmocnienie elementu partycypacji społecznej (nie tylko eksperckiej)
w przygotowywaniu dokumentów branżowych.

Konsultacje projektów inwestycyjnych.

Badania ankietowe.

Otwarty bank pomysłów na rozwój miasta.

Dyskusja / pomysły na projekty w ramach nowej perspektywy finansowej UE.



Dyskusja

Prosimy o krótkie wypowiedzi zakończone konkluzją - uwagi dotyczące:
- projektu dokumentu,

-dalszych prac, m.in. w świetle projektowanych zmian ustawowych,
- propozycji instrumentów konsultacji projektu dokumentu,

- form dalszej debaty strategicznej.

Formularz uwag rozesłany zostanie po spotkaniu, 
z prośbą o przesłanie propozycji zmian. 



Dziękujemy 

za udział w spotkaniu.


