SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA i WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza
na lata 2020-2030

I.
1. Stosownie do postanowień Zarządzenia Nr 575/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Nowego Sącza Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030 przeprowadzono konsultacje
społeczne, których przedmiotem było zgłaszanie uwag i opinii do Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, w terminie od dnia
9 listopada 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r.
2. Konsultacje społeczne miały charakter ogólnomiejski i mieli w nich prawo wziąć udział mieszkańcy miasta Nowego Sącza posiadający czynne prawo
wyborcze do Rady Miasta.
3.

Formy konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag do Strategii oraz badanie opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.

4. Forma uzupełniająca: internetowe forum mieszkańców (Miejska platforma konsultacji społecznych w Nowym Sączu).
5. Informacja
o
przeprowadzeniu
konsultacji
społecznych
została
udostępniona
na
stronie
internetowej
miasta
(https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/24276 oraz https://www.nowysacz.pl/Strategia-Rozwoju-Miasta-Nowego-Sacza-20202030) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/nowysacz). Obwieszczenia Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych zostało udostępnione także na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i w prasie lokalnej.
II. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji
Uwagi zgłosił:
Weryfikacja dokonana
Obywatelskich:

przez

Wydział

1 mieszkaniec miasta Nowego Sącza
Spraw zweryfikowano pozytywnie, osoba uprawniona

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

1

2

Część II, polityka Proponuje
bezpieczeństwa, wprowadzenie
zapisu
strona 43
dotyczącego programu
budowy
zatok
autobusowych
przy
ulicach we wszystkich
możliwych miejscach, a
nawet
przeznaczenie
środków na zakup i ich
budowę na prywatnych
gruntach.

Przy wielu ulicach w
naszym mieście brakuje
zatoczek
autobusowych,
na
których miejskie oraz
dalekobieżne autobusy
mogłyby w bezpieczny
sposób zatrzymać się i
pozostawić pasażerów.
Brak
zatok
autobusowych
spowalnia też ruch na
ulicach.
Manewr
omijania
stojących
autobusów
przez
kierowców
samochodów
osobowych
stwarza
natomiast zagrożenie
dla uczestników ruchu
drogowego.
Część II, polityka Proponuje
Przy wielu ulicach w
bezpieczeństwa, wprowadzenie
zapisu mieście wciąż brakuje
strona 43
dotyczącego
przejść dla pieszych.
konieczności
Często
w
ramach
wyznaczenia
nowych remontów danych dróg
przejść dla pieszych i ich nie
zostają
one

Miejski
Dróg

Zarząd Wykonanie
zatok
autobusowych realizowane
jest
w
ramach
kompleksowych remontów i
przebudowy dróg. Jeżeli jest
to tylko możliwe, takie zatoki
autobusowe powstają i są
nieodłącznym
elementem
infrastruktury drogowej. Nie
jest
zasadne
tworzenie
programu budowy zatok
autobusowych.

Miejski
Dróg

Zarząd Nowe przejścia dla pieszych są
wyznaczane tam, gdzie jest to
konieczne. Planując kolejne
zadania
inwestycyjne
i
remontowe, analizujemy je
również
pod
kątem

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

odpowiedniego
oznakowania.

3

Część
III, W ramach programu
polityka
dotacyjnego ze środków
ekologiczna,
własnych
sugeruje
strona 44
wskazanie konkretnych

wyznaczone. Wówczas
mieszkańcy
pokonują
ulice
w
miejscach
niedozwolonych
stwarzając
ogromne
zagrożenie w ruchu.

Niezależnie od wsparcia Wydział
środków rządowych lub Środowiska
innych
zewnętrznych,
władze Miasta powinny

utrzymania lub wyznaczenia
nowych przejść dla pieszych.
Zgodnie
z
wytycznymi
Krajowej
Rady
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego zasadne jest, aby
przejścia dla pieszych były
wyposażone
w dedykowane oświetlenie
zewnętrzne. Wytyczne te
określają również minimalną
odległość
pomiędzy
kolejnymi przejściami dla
pieszych. Obecnie na terenie
miasta jest wiele przejść dla
pieszych, które nie spełniają
tych
wymogów,
dlatego
planowana jest ich redukcja, w
celu
dostosowania
do
wymogów BRD. Planowane
jest również wyznaczanie
sugerowanych przejść dla
pieszych.
Odrzucić
–
odpowiednie
wskaźniki
%
budżetu
przeznaczonego na wymianę
kotłów węglowych są ujęte w

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

mechanizmów działania
np.
dofinansowanie
działań
termomodernizacyjnych,
audytów
energetycznych
lub
wymiany pieców oraz
konkretnych kwot np. 4
mln zł rocznie.
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Część
III, W ramach kontynuacji
polityka
działań związanych z
ekologiczna,
ulgami
podatkowymi
strona 45
proponuje
zmianę
wskazanej w tej punkcie
uchwały
poprzez
aktualizację § 5 ww.
uchwały w zakresie
terminu zastosowania
niskoemisyjnego źródła
ogrzewania do dnia
31.12.2025 r. Ponadto

w
ramach
swoich
prerogatyw
oraz
możliwości
finansowych, wesprzeć
jak najszybszą wymianę
starych kotłów oraz
wykonanie
odpowiednich działań w
zakresie
termomodernizacji.
Walka
ze
smogiem
powinna
być
zdecydowanym
priorytetem
władz
miejskich.
Wspomniana uchwała, Wydział
która weszła w życie w Podatkowy
2017 r. wskazuje termin
31.12.2020
r.
jako
ostateczny
do
zastosowania
niskoemisyjnego źródła
ogrzewania,
co
ma
pozwolić na uzyskanie
prawa do zwolnienia od
podatku
od
nieruchomości.
W

nowej
wersji
Programu
Ochrony
Powietrza
w
Małopolsce.
Brak
konieczności ujmowania w
strategii.

Bez zastrzeżeń
pozytywna.

–

opinia

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
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proponuje
większą
promocję ww. ulgi wśród
mieszkańców
Miasta,
aby
przekonywać
mieszkańców
do
korzystania.
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Część
III, W ramach modernizacji
polityka
obiektów stanowiących
ekologiczna,
własność
Miasta
strona 46
Nowego Sącza w celu
zmniejszenia
rocznej
emisji CO2, proponuje
przygotowanie pełnych
audytów
energetycznych
dla
wszystkich
budynków
użyteczności publicznej
oraz na ich podstawie
stworzenie
listy
priorytetowych działań
w tym zakresie ze
wskazaniem możliwych
działań oraz kosztów ich
wykonania,
a
także

związku ze zbliżającym
się
końcem
tego
terminu
oraz
niedostatecznym
poziomem
wymiany
starych
źródeł
ogrzewania
istotnym
wydaje się przedłużenie
tego terminu.
Wskazany zapis jest zbyt
ogólny i nie wskazuje
żadnych priorytetów w
realizacji
tej
części
polityki ekologicznej.

Wydział
Środowiska
/
Wydział
OrganizacyjnoAdministracyjny

Opinia WSR: Odrzucić zaudyty wykonuje się do
budynków
przed
ew.
inwestycją, Są środki –
wykonać audyt. Bez środków
e działanie z wykonaniem
audytów nie jest potrzebne.
Opinia WOR: Ogrzewanie
budynków przy ul. Rynek 1 i
Szwedzkiej 2 prowadzony jest
przez MPEC sp.zo.o. Budynki
te
wyposażone
są
w
kotłownie gazowe.

Lp.
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się uwaga/opinia
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możliwości pozyskania
zewnętrznych
źródeł
dofinansowania.
Część
III, Dodanie
zadania
polityka
monitorowania wpływu
ekologiczna,
ekodoradców
oraz
strona 46
działań
promujących
ekologię
w
celu
sprawdzenia
poziomu
świadomości w zakresie
zanieczyszczenia
powietrza, niezbędnych
środków i dostępnych
instrumentów wsparcia.
Część
III, Proponuje
polityka
wprowadzenie
zapisu
ekologiczna,
dotyczącego
strona 46
zobowiązania miasta do
montażu
instalacji
fotowoltaicznych
na
budynkach użyteczności
publicznej oraz miejskich
placówkach
edukacyjnych.
Przeznaczanie na ten cel
rocznie np. pół miliona
złotych.

Odpowiednie
Wydział
monitorowanie efektów Środowiska
działań
pozwoli
na
bieżąco koordynować
pracę ekodoradców i
przenosić ciężar działań
w miejsca najbardziej
deficytowe.

Większość
budynków
użyteczności publicznej
oraz szkół w naszym
mieście ma optymalne
warunki do montażu
takich
instalacji.
Pozwolą
one
na
zmniejszenia rachunków
za prąd, co z korzyścią
wpłynie
na
budżet
miasta.
Poza
tym
produkcja energii dzięki
instalacjom

Wydział
Środowiska
Wydział
Inwestycji

Odrzucić. Praca ekodoradców
jest kontrolowana w sposób
wystarczający
przez
dyr.
wydziału.

Opinia
WSR:
Odrzucić.
/ Odpowiedzenie zapisy są w
Programie
Ochrony
Powietrza. Finansowe też.
Prócz
tego
fotowoltaika
niewiele ma wspólnego z
ograniczaniem smogu, gdyż
niewiele
osób
ogrzewa
mieszkanie prądem.
Opinia WI: Propozycja godna
rozważenia, ale proponujemy
zapis
„Montaż
instalacji
fotowoltaicznych
na
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Część dokumentu,
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fotowoltaicznym
jest
jedną
z
najbardziej
ekologicznych.
W
korzystny
sposób
przyczynia się do walki
ze smogiem, ponieważ
w elektrowniach jest
mniejsze
zapotrzebowanie
spalania węgla.
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Część
III, Proponuje
polityka
wprowadzenie
zapisu
ekologiczna,
dotyczącego
strona 46
zobowiązania miasta do
budowy nowych parków
i aranżacji skwerów.

Drzewa w parkach i na Wydział
skwerach
schładzają Komunalnej
otoczenie, tłumią hałas, Obsługi MIasta
a także walczą ze
smogiem.
Tak
zagospodarowane
tereny są też świetnym
miejscem
integracji
mieszkańców.
Dla
Nowego Sącza to już

budynkach
użyteczności
publicznej oraz miejskich
placówkach edukacyjnych”,
jednakże bez jednoznacznego
zobowiązania Miasta, a tym
bardziej deklaracji
kwot.
Ponadto ewentualny nowy
zapis można uszczegółowić o
treść
„Montaż
będzie
dokonywany na obiektach,
które spełniają określone
wymagania konstrukcyjne, ich
ekspozycja na promienie
słoneczne jest wystarczająca,
a pozyskaną na budynku
energię można wykorzystać w
okresie rozliczeniowym”.
Pozytywnie
opiniujemy
powstanie
parków
kieszonkowych w różnych
lokalizacjach.
Niewielkie
powierzchnie
parkowe
–
biologicznie czynne poprawią
mikroklimat w mieście a także
zwiększą atrakcyjność na
poszczególnych
osiedlach.
Pozytywnie
opiniujemy

Lp.

Część dokumentu,
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Uzasadnienie
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się uwaga/opinia
(strona)
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Część
III, Proponuje
polityka
wprowadzenie
zapisu
ekologiczna,
stworzenie
i
strona 46
zrealizowania programu,
którego celem byłoby
zbieranie
wody
deszczowej
tzw.
„deszczówki”
z
budynków będących w
zasobach Miasta Nowy
Sącz
z
wykorzystywaniem jej
do mycia ulic.

10 Część
polityka

III, Proponuje
wprowadzenie

ostatni dzwonek, by
można było utworzyć
nowe tereny parkowe rekreacyjne.
W obliczu zmniejszania Wydział
się zasobów wód Miasto Komunalnej
powinno,
Obsługi Miasta
wykorzystywać zebraną
„deszczówkę”.
Dzięki
temu
Samorząd
da
bardzo dobry przykład
mieszkańcom, co może
ich zachęcić do rozwoju
postaw
proekologicznych
i
inwestowania
w
instalacje
do
gromadzenia
oraz
wykorzystywania
„deszczówki” w swoich
gospodarstwach
domowych.

W Nowym Sączu działa Wydział
zapisu wiele OPP, których Środowiska

również aranżacje
skwerów.

zielenią

Opinia WGK: Opinia negatywa
– brak możliwości realizacji.
Zwarta zabudowa budynków
będących w zasobach Miasta
Nowego Sącza nie pozwala na
umieszczenie
takich
zbiorników do zbierania wody
deszczowej.
Ponadto sprzęt używany do
zmywania ulic wykorzystuje
technologię
maksymalnie
minimalizującą zużycie wody.
Propozycja WSR: Odrzucić –
zadanie („deszczówka”) zbyt
szczegółowe, realizowane w
ramach innego elementu pt.
adaptacja
do
zmian
klimatycznych/
przeciwdziałanie
zmianom
klimatu.
Opinia WSR: odrzucić, jest
/ program
współpracy
z
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ekologiczna,
strona 48

dotyczącego
współdziałania
władz
miejskich
z
organizacjami pożytku
publicznego w temacie
edukacji ekologicznej.

zadania
statutowe Biuro
przewidują
działania Aktywności
proekologiczne. Warto Obywatelskiej
skorzystać z ich wiedzy,
doświadczenia
oraz
energii do poszerzania
świadomości
ekologicznej w Mieście.

11 Część Polityka Proponuje
dodanie Takich instytucji jest już
Edukacyjna,
zapisu o opracowaniu kilkanaście w naszym
strona 53
budowy
Sądeckiego kraju. Ich celem jest
Centrum
Nauki m.in.
rozbudzanie
Alchemika
Sędziwoja, zainteresowania nauką
czyli
instytucji w
społeczeństwie,
promującej nowoczesną inicjowanie debaty na
komunikację naukową.
związane
z
nauka

Wydział
Inwestycji
/
Wydział Edukacji
i Wychowania

organizacjami
pozarządowymi.
Nie
ma
potrzeby powielać działań.
Opinia BAO: Wniosek nr 10
jest w swym założeniu błędny
i należy go odrzucić jako
bezzasadny.
W
strategii
zapisana jest współpraca z
ogółem
organizacji
pozarządowych.
Wnioskodawca
sugeruje
współpracę z organizacjami
pożytku publicznego, które
stanowią promilową część
ogółu
organizacji
pozarządowych, mało tego
minimalny
odstetek
nowosądeckich opp działa w
obszarze ekologii.
Opinia WI: Proponowane
przez Mieszkańca zadanie jest
inwestycją strategiczną i
ewentualne
jego
ujęcie
powinno być konsultowane z
Prezydentem
Miasta.
Ponadto istotne jest, czy w
zasobach Miasta znajduje się

Lp.
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Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

tematy, wspomaganie
samodzielnego uczenia
się oraz wspieranie
systemu
szkolnictwa.
Michał Sędziwój będzie
dobrym patronem dla
takiej instytucji.

12 Część Polityka
Dotycząca
Dzieci
i
Młodzieży,
strona 56

Proponuje
dodanie
zapisu
o
budowie
otwartego mini parku
linowego
przy
tzw.
Skałkach nad Kamienicą

W tegorocznej edycji
Budżetu
Obywatelskiego
na
osiedlu Falkowa wygrał
projekt
dotyczący
budowy
otwartego
grilowiska
na
tzw.
Skałkach. To miejsce
ciągle jednak powinno
być rozwijane, jako

odpowiednia działka, która
mogłaby zostać wykorzystana
na ten cel.
Opinia
WED:
Opinia
pozytywna.
Wszelkie formy działalności
mające na celu wspieranie
systemu
szkolnictwa
są
cennym rozwiązaniem dla
uczniów. Centra Nauki cieszą
się dużym zainteresowaniem
dzieci
i
młodzieży,
są
skutecznym sposobem na
praktyczne
wzbogacenie
treści
przekazywanych
podczas lekcji w szkole.
Wydział
Opinia
WI:
Proponujemy
Inwestycji
/ „Utworzenie
terenu
Wydział Sportu i rekreacyjnego w okolicy tzw.
Turystyki
„Skałek”, bez jednoznacznego
deklarowania lokalizacji ze
względu
na
konieczność
sprawdzenia pod względem
własnościowym (WGN) oraz
zgodności
z
zapisami
Miejscowego
Planu

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia
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Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

teren wypoczynkowo –
rekreacyjny.
Budowa
mini parku linowego dla
dzieci idealnie wpisuje
się w to zadanie.

13 Część
III,
Polityka wobec
dziedzictwa
i
historii, strona
57

W
ramach
zadania
modernizacji Budynku
Ratusza
proponuje
dodać zapis poszerzający
te działania o częściowe
dostosowanie obiektu
do celów turystycznomuzealnych
wraz
z
otwarciem
platformy
widokowej na wieży
ratuszowej.

Ratusz stanowi jeden z
największych skarbów
architektonicznych
Nowego Sącza, dlatego
w
sytuacji
gdy
prawdopodobnie
powstanie
nowy
budynek Ratusza, warto
pomyśleć
nad
zagospodarowaniem
historycznego centrum
Miasta i wykorzystania

Zagospodarowania
Przestrzennego (WAU).
Opinia WST: W okolicy w/w
skałek
przewidziana
jest
budowa ścieżki rowerowej,
która będzie łączyła się z
istniejącą ścieżką. Propozycja
mini parku linowego również
jest brana pod uwagę, jako
jedna z form uatrakcyjnienia
tego miejsca dla mieszkańców
służąca
do
rekreacji
i
wypoczynku.
Wydział
Opinia WI: Ze względu na
Organizacyjnowykorzystywanie
budynku
Administracyjny Ratusza
do
celów
/
Wydział administracyjnych, w chwili
Inwestycji
obecnej nie sugeruje się
uszczegółowiania o zapisy
proponowane
przez
Mieszkańca,
gdyż
dokumentacja
projektowa,
którą dysponuje Miasto, nie
przewiduje
lokalizacji
platformy widokowej na
wieży ratuszowej.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi
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Strategicznego
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(strona)

go do celów turystyczno
– kulturowych.

Opinia WOR: Na dzień
dzisiejszy Miasto posiada
pełną
dokumentacje
na
gruntowny
remont
i
renowację budynku wraz z
dostosowaniem dostępu dla
osób
niepełnosprawnych
(winda). Dokumentacja ta nie
przewiduję wykonania tarasu
widokowego. Przy wejściu na
wieżę ratusza znajduję się
instalacja
anten
sieci
komórkowych. Zadanie to
wymagało by ich likwidacje
oraz
opracowanie
dokumentacji technicznej i
uzyskania
przewidzianych
prawem wszelkich uzgodnień
oraz przeanalizowania sprawy
od strony technicznej.
Propozycja od SARR S.A.:
Zadanie należy rozszerzyć o
projekt
„Muzeum
Podziemnego Ratusza”. SARR
przeprowadził
badania
wykopaliskowe, dzięki którym

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

14 Część
III,
Polityka wobec
dziedzictwa
i
historii, strona
57

Dodanie
Sądeckiej
Agencji
Rozwoju
Regionalnego
jako
podmiotu
odpowiedzialnego
za
realizację rekonstrukcji
Zamku Królewskiego

W latach 2019 – 2020 to
SARR realizował zadania
związane
z
rekonstrukcją
Zamku
Królewskiego,
więc
logicznym wydaje się,
aby
również
w
następnych
latach
uczestniczył
w
procedowaniu
tego
zadania.

odsłonięte
zostały
fundamenty Starego Ratusza
znajdujące się pod płytą
Runku. Można je wykorzystać
dla działalności gospodarczej i
muzealnej, tworząc właśnie
projektowane
Muzeum
Podziemne,
połączone
z
obecnym Ratuszem.
Powinien też powstać projekt
odtworzenia historycznego
Centrum Miasta Lokacyjnego,
w którego skład wchodziłyby
obydwa Ratusze, Zamek, Fara
oraz Klasztor Franciszkanów i
Norbertanów.
Wydział
Opinia WKS: Zasadnym jest
Komunikacji
dodanie
SARR.SA
jako
Społecznej
i podmiotu współrealizującego
Kultury / SARR zadania
zmierzające
do
S.A.
rekonstrukcji
zamku
królewskiego
w
Nowym
Sączu.
Spółka ma określone takie
cele w swoim statucie oraz
KRS.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

15 Część Polityka
wobec
dziedzictwa
i
historii, strona
57

Dodanie
zapisu
o
wsparciu
parafii
ewangelicko
–
augsburskiej
Przemienienia
Pańskiego w Nowym
Sączu, przy wznowieniu i
wykonaniu
prac
archeologicznych oraz
opracowaniu projektu
zagospodarowania
odkopanych
fundamentów dawnego

To mogłaby być kolejna
atrakcja Nowego Sącza.
Kościół
i
klasztor
franciszkanów
były
jednymi z pierwszych
murowanych budynków
w mieście, wzniesione
zaraz po lokacji Nowego
Sącza. Parafia nie jest
sama w stanie ponieść
kosztów związanych z
pracami
archeologicznymi.
Tymczasem może to być

Opinia SARR S.A.: W ramach
prowadzonych
badań
archeologicznych na Zamku
SARR uzyskuje nową wiedzę o
tej budowli konieczną do jej
odbudowy. Nieodzowne jest
dalsza realizacja wykopalisk z
jednoczesnym
opracowywaniem
dziejów
Zamku. W najbliższym czasie
trzeba też kontynuować pracę
nad koncepcją odbudowy i
zagospodarowania Zamku.
Wydział
Opinia WKS: Dodanie zapisu o
Komunikacji
wsparciu Parafii Ewangelicko
Społecznej
i – Augsburskiej w strategii nie
Kultury /Wydział wydaje się zasadne. O ile
Architektury
i pomysł realizacji zadania
Urbanistyki
wykonaniu
prac
/SARR S.A.
archeologicznych
oraz
opracowaniu
projektu
zagospodarowania
odkopanych
fundamentów
dawnego kościoła i klasztoru
franciszkanów jest znaczący
dla miasta jako ważny
element
dziedzictwa

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

kościoła
i
klasztoru świetne uzupełnienie i
franciszkanów.
nawiązanie
do
pomysłów
odbudowy
zamku i rewitalizacji
piwnic w rynku.

kulturowego,
to
jednak
zauważyć należy iż obiekt nie
stanowi własności miasta.
Dlatego nie ma możliwości
finansowania zadania przez
miasto.
Właściciel obiektu Parafia
Ewangelicko – Augsburska
musi sam podjąć działania
w zakresie
pozyskania
środków
na
cele
rewitalizacyjne
co
nie
wyklucza współpracy w tym
zakresie z miastem.
Opinia SARR S.A.: Klasztor
franciszkanów w Nowym
Sączu
jest
historycznym
założeniem istotnym dla
dziejów
Miasta.
Był
nekropolią sądeckiej szlachty,
jak
również
miejscem
obradowania
sejmiku
szlacheckiego.
Z tych
powodów oraz ze względu na
sąsiedztwo z założeniem
zamkowym (poprzez Ogrody

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

Franciszkański) jest także
bardzo ważny dla historii tej
budowli.
Opinia
WAU:
opiniuję
pozytywnie
(w zależności od zakresu
wniosku
pozwolenie
konserwatorskie, pozwolenie
na
budowę
zgodnie
z
przepisami odrębnymi dot.
lokalizacji).
16 Część Polityka Dodanie
zapisu
o Coraz
więcej
przestrzenna,
budowie na każdym mieszkańców ma psy,
Strona 58
osiedlu parku dla psów. ale wielu szczególnie
starszych osób nie jest w
stanie
wyjechać
z
pupilem poza granice
miasta,
by
mógł
swobodnie
się
wybiegać. Szansą mogą
być jedynie parki dla
psów, które powinny
być na każdym osiedlu.

Wydział
Opinia WAU - opiniuję
Architektury
i pozytywnie
Urbanistyki
/ (Zgłoszeniemała
Wydział
architektura,
zgodnie
z
Komunalnej
przepisami odrębnymi dot.
Obsługi Miasta
lokalizacji).
Opinia
WGK:
Budowa
kolejnych wybiegów dla psów
na terenie Miasta jest
potrzebna. Konieczna jest
jednak szczegółowa analiza i
wybór
lokalizacji
dla
ewentualnych wybiegów ze
szczególnym uwzględnieniem

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

ich
jak
najmniejszej
uciążliwości dla mieszkańców
oraz
największej
efektywności
(dostępności
dla właścicieli psów). W
związku z powyższym wydaje,
że przesłanka wybieg na
każdym osiedlu nie jest
najistotniejsza a w związku z
brakiem
odpowiednich
terenów na wielu osiedlach
trudna do zrealizowania.
17 Część
Polityka
kulturalna,
strona 64

III, Do pomysłów realizacji
polityki
kulturalnej
dodać współpracę oraz
zaangażowanie
się
miejskich
instytucji
kultury
w
działania
kulturalne
innych,
działających w Nowym
Sączu i na Sądecczyźnie
instytucji kultury takich
jak MCK Sokół, Instytut
Europa
Karpat,
Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna
czy

Rozwój
kulturalny
regionu w dużej mierze
opiera się dzisiaj na
instytucjach
kultury,
których
organem
prowadzącym
jest
Województwa
Małopolskie
oraz
sąsiednie
samorządy.
Współpraca
miejskich
instytucji kultury jak i
samego Miasta przy
organizacji
takich
wydarzeń jak Kongres
Kultury
Regionów,

Wydział
Komunikacji
Społecznej
Kultury

Proponuje się rozszerzyć
propozycję
do
zadania:
i „Wzmacnianie pozycji Nowego
Sącza
jako
centrum
kulturalnego Sądecczyzny i
jednego z głównych centrów
kultury
w
Małopolsce”
poprzez
wzmacnianie
współpracy
w
zakresie
polityki
kulturalnej
z
instytucjami
kultury
działającymi na terenie miasta
i regionu.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu

do którego odnosi

Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

18 Część
Polityka
kulturalna,
strona 66

III,

19 Część
Polityka
związana
sportem

III,
ze
i

Centrum Kultury im. Ady Karpaty Offer, Festiwal
Sari w Starym Sączu.
Muzyki Dawnej czy
Jesienny
Festiwal
Teatralny
może
zwiększyć
zasięg
i
możliwości ważnych dla
Miasta i regionu imprez.
Wprowadzenie pomysłu Stworzenie
nowych
utworzenia
nowych instytucji kultury może
instytucji
kultury działać
nie
tylko
odpowiadających
kulturogennie na cały
tradycjom, historii oraz region, ale również
oczekiwaniom samych zwiększyć
potencjał
mieszkańców w postaci turystyczny Miasta.
np. muzeum kolejnictwa,
muzeum
transportu
zbiorowego,
muzeum
kurierów
Państwa
Podziemnego, muzeum
Sandecjana,
Teatr
Robotniczy jako osobna
instytucja.
Wprowadzenie
Wskazane
przez
dodatkowego
punktu autorów
strategii
dotyczącego
budowy inwestycje w zakresie
obiektów
sportowych sportu i rekreacji są
takich
jak:
stadion niewystarczające i nie

Wydział
Komunikacji
Społecznej
Kultury

W
dokumencie
strategii
wpisano utworzenie Muzeum
i Miasta Nowego Sącza, w jego
ramach
zawierają
się
proponowane
działy
tematyczne.

Wydział
Inwestycji
/
Wydział Sportu i
Turystyki

Opinia
WST:
Analiza
zainteresowania
sportami
wśród
mieszkańców
jednoznacznie wskazuje na
potrzebę rozbudowy ścieżek

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

rekreacją,
strona 67

lekkoatletyczny, zespół
ścianek
wspinaczkowych, trasy
dla kolarstwa górskiego
czy miejsc do uprawiania
e-sportów.

odpowiadają w pełni na
potrzeby mieszkańców
Miasta.
Analiza
zainteresowania
sportami
wśród
mieszkańców powinna
dać odpowiedzieć nad
priorytetami
inwestycyjnymi w tym
zakresie.

rowerowych
wraz
z
infrastrukturą.
Również
istnieje
bardzo
duże
zapotrzebowanie na hale
sportowe
do
uprawiania
dyscyplin
drużynowych.
Wspomniany
stadion
lekkoatletyczny czy trasy
kolarstwa
górskiego
na
terenie miasta nie mogą być
zrealizowane ze względu na
brak
terenów
pod
te
propozycje. Celowość takich
propozycji
w
najbliższej
dekadzie również wydaje się
wątpliwa ze względu na
niszowość tych sportów, przy
bardzo wysokich kosztach
inwestycyjnych. Z czasem
można brać poważnie pod
uwagę
takie
propozycje.
Ścianki wspinaczkowe są na
terenie miasta i ich ilość
wydaje się na ten moment
wystarczająca.
Z
czasem
można
rozważyć
pomysł
budowy
ścianek

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

wspinaczkowych, najlepiej w
otoczeniu
istniejących
obiektów
sportowych
i
planowanych
nowych
inwestycji sportowych.
Opinia
WI:
Opiniowanie
sugestii
Mieszkańca
w
zakresie miejsc do uprawianie
e-sportów nie leży w zakresie
kompetencji
Wydziału
Inwestycji. Swoje zdanie w
tym
względzie
powinien
wyrazić
Wydział
Organizacyjno
Administracyjny - Referat
Informatyki, oraz Wydział
Sportu
i
Turystyki.
Budowa/wytyczanie tras do
uprawiania
kolarstwa
górskiego nie są przez WI
planowane ze względu na
brak dostępności terenów,
które
mogłyby
zostać
wykorzystane do tego typu
aktywności.
Pozostałe
propozycje, choć nie wprost,

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

20 Część
III, W zakresie tworzenia Zapisy ujęte w strategii Wydział
Polityka
nowych
terenów w tym temacie są zbyt Komunalnej
związana
ze zielonych proponuje się ogólnikowe.
Obsługi Miasta
sportem
i wskazanie konkretnych
rekreacją,
miejsc, w których w
strona 67/68
najbliższych latach mogą
powstawać łąki kwietne,
nowe skwery i parki.

21 Część
Polityka
związana
sportem
rekreacją,
strona 68

III, W zakresie rozbudowy
ścieżek rowerowych i
ze infrastruktury
i rowerowej
proponuje
stworzenie,
po
uprzedniej
szerokiej

Wskazane w tej części
strategii zadania są
niewystarczające
do
rozwoju infrastruktury
rowerowej w Mieście.
Doprecyzowanie

Miejski Zarząd
Dróg / Wydział
Sportu
i
Turystyki
/
Wydział
Inwestycji

to jednak mieszczą się w
zapisach projektu tworzonej
strategii, która w tym punkcie
przewiduje
modernizację
kompleksu sportowego na os.
Zawada
(tutaj
można
pomyśleć o zespole ścianek
wspinaczkowych) oraz os.
Piątkowa.
Proponuje się zakładanie
zieleni
wzdłuż
remontowanych
ciągów
komunikacyjnych
w
tym
zagospodarowania
zielenią
rond
drogowych,
pasów
zieleni wzdłuż dróg z obsadą
drzewami alejowymi oraz
krzewami.
Łąki
kwietne
proponuje się lokalizować
wzdłuż cieków wodnych oraz
ścieżek rowerowych.
Opinia MZD: Budowa nowych
ścieżek
rowerowych
uwzględniana
jest
przy
planowaniu
inwestycji
drogowych,
dotyczących
budowy
nowych
jak
i

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

analizie i konsultacjach
społecznych,
planu
rozbudowy ścieżek z
uwzględnieniem
już
istniejących
tras
i
lokalizacji
miejsc
turystycznych wraz z
określeniem standardów
dla przyszłych inwestycji
drogowych (np. poprzez
uwzględnianie ścieżek
rowerowych przy każdej
nowo powstałej lub
wyremontowanej ulicy).
Ponadto
proponuje
stworzenie
lepszych
warunków
infrastrukturalnych dla
rozwoju
transportu
rowerowego
poprzez
ustanowienie
kontrapasów
i
kontraruchów na ulicach
Miasta oraz jeśli to
możliwe
wytyczanie
oddzielonych
pasów
tylko
dla
ruchu

rozwiązań pozwoli lepiej
kontrolować
rozwój
transportu
rowerowego.

przebudowy
istniejących
dróg,
z
zachowaniem
racjonalnego
planowania
rozwoju
sieci
ścieżek
rowerowych.
Opinia WST: Plan rozbudowy
ścieżek rowerowych jest
tworzony i rozbudowywany
na bieżąco po konsultacjach i
analizie ze społeczeństwem
uwzględniając zarówno ich
sugestie i propozycje oraz
możliwości techniczne.
Konsultant
społeczny?
Sztuczny twór zwłaszcza w
sytuacji gdzie konsultantami
są
liczni
rowerzyści
i
mieszkańcy
Urzędnicy
również poruszają się po
mieście na rowerach, znają
specyfikę i potrzeby w tym
zakresie. W razie potrzeby
poza strategią.
Rower
Miejski
został
zawieszony i po konsultacjach
z gminami posiadającymi to
rozwiązanie
wydaje
się

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

rowerowego.
Ustanowienie osobnego
stanowiska konsultanta
rowerowego dla Miasta,
który byłby łącznikiem
pomiędzy mieszkańcami
a
urzędnikami.
Stworzenie
systemu
roweru miejskiego.

22 Część
III,
Polityka
komunikacji
społecznej
i
promocji, strona
70

Proponuje
wskazanie
konkretnych rozwiązań
mających
na
celu
promocję
Budżetu
Obywatelskiego takich
jak:
- Stworzenie osobnych
stron
w
mediach
społecznościowych wraz
z
aktywnym
ich
uzupełnianiem o treści

pomysłem
od
którego
większość miast już odchodzi.
W
miarę
możliwości
finansowej miasta, można
zbudować System
poza
strategią,
lub
przez
prywatnego inwestora.

Od
momentu Biuro
pojawienia się budżetu Aktywności
obywatelskiego
w Obywatelskiej
Nowym Sączu nigdy nie
nastąpiła
prawdziwa
promocja idei budżetu
partycypacyjnego.
Mieszkańcy
mają
problemy z identyfikacją
zrealizowanych
projektów,
a
sama

Opinia
WI:
Opracowanie
ogólnomiejskiego
planu
rozbudowy
ścieżek
rowerowych
jest
godny
rozważenia. Uwaga powinna
być zaopiniowana przede
wszystkim
przez
Miejski
Zarząd Dróg.
Szeroka promocja budżetu
obywatelskiego, w mojej
opinii jest konieczna, ale
uszczegółowienie
zaproponowane
przez
Wnioskodawcę, za daleko
idące. Zmiana uchwały nie
powinna
być
celem
strategicznym.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

związane z budżetem
obywatelskim,
Przeprowadzanie
regularnych warsztatów
z tworzenia projektów
do
budżetu
obywatelskiego,
z
uwzględnieniem
wykorzystania
lekcji
WOS-u
w
szkołach.
Odpowiednie
oznakowanie wszystkich
inwestycji
oraz
projektów
realizowanych w ramach
budżetu
obywatelskiego,
- Przekazanie części
budżetu
miasta
na
realizowanie
zadań
promocyjnych np. w
wysokości 5% całego
budżetu
obywatelskiego.
przeprowadzenie
szerokiej
ewaluacji
poprzednich edycji BO,

procedura jest dla nich
niejasna
już
od
momentu powstawania
projektów, poprzez ich
promocję,
a
na
głosowaniu
kończąc.
Czas
aby
Miasto
pomogło mieszkańcom
zrozumieć
ideę
i
zmobilizowało
do
aktywniejszego w nim
uczestniczenia.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje

do którego odnosi

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

przeprowadzenie
konsultacji w szerokim
gronie
zainteresowanych oraz
zmiana procedury oraz
regulaminu
BO
w
Nowym Sączu.
23 Część
III, W zakresie planowania i
Polityka
tworzenia stref czystego
transportowa,
transportu
i
stref
strona 73
wyłączonego
ruchu
kołowego
proponuje
wskazania konkretnych
obszarów,
które
w
perspektywie
objętej
niniejszą
strategią
zostaną
obszarami
czystego transportu.

Wskazanie
jedynie
szeroko
pojętego
centrum Miasta jest
niewystarczające, aby
móc w pełni realizować
zakładany
cel.
Wprowadzenie
stref
czystego
transportu
powinno
być
poprzedzone
konsultacjami
społecznymi
i
przygotowaniem całej
infrastruktury. Może się
odbyć jedynie poprzez
wskazanie konkretnych
obszarów i odpowiednie
przygotowanie się do
realizacji zadania.

Wydział
Transportu
i
Komunikacji
/
Miejski Zarząd
Dróg

Opinia WTK: Szczegółowe
wskazywanie obszaru na
etapie przyjmowania strategii
jest bezzasadne. Wytycznie
obszaru musi poprzedzać
szczegółowy
audyt
m.in.
aktualnego stanu środowiska,
natężenia ruchu i jego wpływu
na stan szeroko rozumianego
otoczenia. Na podstawie
takiego
audytu
należy
przygotować
warianty
i
dokonać
oszacowania
skutków i korzyści każdego
wariantu.
Dopiero
po
zakończeniu tych etapów
można
projekt
poddać
konsultacjom. Ponadto w
najbliższym
czasie
zapowiadane są zmiany w

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

do którego odnosi

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

24 Część
III,
Polityka
transportowa,
strona 74

W zakresie rozwoju sieci
komunikacji
miejskiej
sugeruje
przeanalizowanie
obecnie funkcjonującej
sieci pod kątem jej
funkcjonalności
oraz
zasadności, a następnie
przygotowanie wraz z
ekspertami
nowej,
dostosowanej
do
obecnej infrastruktury
drogowej oraz potrzeb
mieszkańców
sieci
połączeń autobusowych.

W
opinii
wielu
mieszkańców
rozkład
jazdy autobusów, ale i
cała sieć komunikacyjna
nie spełnia w pełni
swojej
roli,
często
wykluczając
wiele
rejonów Miasta.

przepisach prawa, które będą
mieć decydujący wpływ na ich
organizację.
Wydział
Opinia MPK Sp. z o. o. Rozwój
Trsportu
i sieci komunikacyjnej jest
Komunikacji
procesem
ciągłym
i
/Miejski Zarząd bezpośrednio zależnym od
Dróg /MPK Sp. z potrzeb
mieszkańców
w
o.o.
oparciu
o
rozwój
przestrzenny.
Wszystkie
działania i zmiany w sieci
połączeń mają charakter
dostosowawczy i powstają na
wniosek
lub
po
przeprowadzonych analizach i
konsultacjach,
również z
Zarządami Osiedli.
Należy również rozumieć, że
komunikacja zbiorowa ma być
dostosowana do potrzeb
większości pasażerów i nie
stanowi
indywidualnych
przewozów.
Opinia WTK: Przez rozwój
sieci komunikacyjnej zawsze
należy rozumieć nie tylko

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

do którego odnosi

Uzasadnienie

Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego

się uwaga/opinia
(strona)

25 Część
III,
Polityka
transportowa,
strona 74

Proponuje
dodanie
przewoźników
prywatnych
oraz
przewoźników
kolejowych
do
proponowanego
zintegrowanego biletu
w oparciu o Kartę
Nowosądeczanina.

zwiększanie jej zasięgu, ale
również
działania
dostosowawcze
do
aktualnych
potrzeb
pasażerów pod względem
m.in.
ilościowym,
jakościowym, przebiegu itp.
Realizacja tego punktu jest
procesem ciągłym, a kierunki
wskazywane są m. in. w Planie
Zrównoważonego Transportu
Zbiorowego. Będzie to jeden z
kluczowych
elementów
wdrażania niniejszej strategii.
W zakresie transportu Zespół KN – Opinia
Dyrektora
WSO,
publicznego
coraz WSO/Wydział
członek Zespołu KN:
istotniejsza
rolę Transportu
i Obecnie MPK posiada już bilet
zaczynają
odgrywać Komunikacji
zintegrowany z Kolejami
przewozy kolejowe, w
Małopolskimi jak również z
tym Koleje Małopolskie.
POLREGIO, zawsze istnieje
Podobnie
jak
możliwość dołączenia karty
przewoźnicy prywatni
KN do tego programu w
oferują oni coraz lepsze i
formie
dodatkowego
ciekawsze rozwiązania
rabatu,(do uzgodnienia z
komunikacyjne
dla
kolejami - ktoś będzie musiał
mieszkańców Nowego
dopłacić za rabat). Jeśli chodzi
Sącza.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie
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Opiniuje

Opinie Członków Komitetu
Strategicznego
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26 Część
III, Proponuje
się Obecny regulamin KN
Polityka
przeanalizowanie
dopuszcza
możliwość
prorodzinna,
regulaminu
Karty pozyskania
karty
strona 84
Nowosądeczanina pod poprzez
posiadanie
kątem zachęcenia jej zameldowania.
użytkowników
do Powyższe pozwala na
płacenia podatków w posiadanie karty bez
Nowym Sączu.
płacenia podatków w
mieście.
Daje
to
możliwość korzystania z
ulg
i
bonusów
wynikających z karty dla
osób, które do owych

o prywatnych przewoźników,
nie będą zainteresowani.
Opinia WTK: Zintegrowany
bilet z założenia ma być
biletem
wspólnym
dla
różnych
przewoźników
realizujących
przewozy
różnymi środkami transportu.
Pewne
elementy
tego
systemu już funkcjonują jak
np. bilet kolejowy zakupiony
w
„taryfie
sądeckiej”
uprawniający również do
przejazdów MPK.
Zespół KN – Opinia Dyrektor WSO, członek
WSO/ Wydział Zespołu KN:
Podatkowy
ODRZUCIĆ
Gmina
realizuje
zadania
wspólnoty
samorządowej,
którą tworzą mieszkańcy
gminy.
Definicję mieszkańca reguluje
Kodeks Cywilny.

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie

Opiniuje
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Strategicznego
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27 Część
III,
Polityka
dotycząca
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi,
strona 86

28 Część
Polityka

Proponuje się usunięcie
zapisu „Zwiększanie roli
pełnionej w mieście
przez zarządy osiedli wsparcie
realizacji
inicjatyw
zarządów
osiedli i zwiększenie ich
aktywności
poprzez
projekty zgłaszane przez
mieszkańców
do
Budżetu
Obywatelskiego”.

III, Proponuje
wskazywanie

nie

ulg np. w postaci
darmowej komunikacji,
się nie dokładają w
formie podatków.
Ideą
budżetu
obywatelskiego
jest
zaangażowanie
mieszkańców Miasta do
wpływania na otaczającą
ich
rzeczywistość
miejską
poprzez
przygotowanie
i
zgłaszanie projektów do
BO. Zaprzęgnięcie do
tego
zinstytucjonalizowanych
jednostek miejskich czy
też zarządów osiedli,
które
dysponują
własnymi narzędziami
do
kształtowania
polityki
Miasta,
powoduje zniechęcenie
się mieszkańców ideą
BO.
Od wielu lat inwestycje
drogowe podejmowane

Wydział
OrganizacyjnoAdministracyjny
/
Biuro
Aktywności
Obywatelskiej

Miejski
Dróg

Opinia WOR: Bez uwag do
wniesionych poprawek.
Opinia BAO: Zaproponowane
przez
Wnioskodawcę
działanie ma miejsce już w
chwili
obecnej.
Zarządy
osiedla aktywnie włączają się
nie tylko w procedurę
aplikowania do bo, ale w jego
realizację – dot. szczególnie
projektów miękkich. Wniosek
bezzasadny.

Zarząd Jest szereg ulic, które
wymagają
kompleksowej

Lp.

Część dokumentu,

Treść uwagi/opinia

Uzasadnienie
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Strategicznego
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(strona)

inwestycyjna,
strona 89

konkretnych
ulic,
których
remont
powinien nastąpić, lecz
wpisanie
powstanie
kompleksowego
programu modernizacji
infrastruktury drogowej
z
uwzględnieniem
najważniejszych
parametrów oraz przy
wykorzystaniu wiedzy i
doświadczenia
odpowiednich
ekspertów.

w
Nowym
Sączu
sprawiają
wrażenie
wybieranych
chaotycznie
i
przypadkowo.
W
związku
z
tym
stworzenie planu, który
będzie opierał się na
weryfikowalnych
czynnikach
poprawi
zrozumienie miejskich
inwestycji
przez
mieszkańców
oraz
ułatwi podejmowanie
decyzji o kolejności
konkretnych remontów.

przebudowy, dlatego należy
je wskazać z nazwy, tym
samym pokazując rzeczywistą
i
materialną
realizację
strategii w tym zakresie.
Program
modernizacji
infrastruktury drogowej może
być trudny do realizacji z
uwagi, iż generowane tym
koszty inwestycyjne, będą
nazbyt
obciążać
budżet
miasta. Obecnie inwestycje
drogowe są realizowane
systematycznie wszędzie tam,
gdzie jest to konieczne,
uwzględniając
możliwości
finansowe. Od 2019r. zaczęto
realizować znacznie więcej
kompleksowych modernizacji
infrastruktury drogowej z
uwagi
na
skuteczne
pozyskiwanie
środków
zewnętrznych, które do tej
pory do Nowego Sącza nie
spływały. Mając również na
uwadze, że dofinansowane
mogą
zostać
inwestycje,

Lp.
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spełniającego
konkretne
kryteria,
planowanie
inwestycji odbywa się z
najwyższą starannością.
III.
Wyniki
Wprowadzenie do tekstu projektu „Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020 – 2030” poprawek zgłoszonych przez mieszkańca, które
uzyskały pozytywną opinię członków Komitetu Sterującego. Poprawki uwzględnione w punktach: 4, 8, 12, 14, 16 i 17 w ww. tabeli.
Na tym protokół zakończono.
IV.
Protokół sporządzono w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Zatwierdzający protokół:
(-) Ludomir Handzel
PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA

(-) Michał Sach

(-) Piotr Lachowicz

Dyrektor Wydziału

Sekretarz Miasta

Organizacyjno-Administracyjnego

Nowy Sącz, dnia 15 grudnia 2020 r.

Nowego Sącza

