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Uwagi zgłoszone do Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego 

Powiatu Brodnickiego za pośrednictwem formularza podczas konsultacji 

społecznych trwających od 22 maja do 8 czerwca 2015 r. 

 

1. Zgłaszający uwagi: 
 

Imię i nazwisko Instytucja 

Anna Szczepaniak Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Kamila Stoińska Gmina Bobrowo 

Katarzyna Kwiatkowska Urząd Gminy Zbiczno 

Anna Kupczyk Radna Rada Powiatu w Brodnicy 

Jolanta Król Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Agis” 

 
2. Zgłoszone uwagi / sugestie do dokumentu 

 

 Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii 

Str. 49  
W opisie Obszar Natura 2000, literówka 
w drugim wersie , jest Osie,  powinno 
być Osiek 

Str. 4  

We wstępie proszę o zapisanie, że 
przygotowanie niniejszego dokumentu 
zlecono….. przez sygnatariuszy 
Porozumienia, jest Starostwo 
Powiatowe w Brodnicy. 

Str. 93 
Poz. 38, w tabeli okres realizacji, należy  
dokonać zmiany, jest 2016-2017, 
powinno być 2017 

Str. 93 
Poz. 39, w tabeli okres realizacji, należy  
dokonać zmiany, jest 06. 2015-08.2016, 
powinno być 2017 

Str. 95  
Poz. 42, w tabeli okres realizacji, należy  
dokonać zmiany, jest  2015-2018, 
powinno być 2016-2018 

W załączniku do Strategii, 
Projekt 38 Lista podstawowa EFRR 

Termin realizacji – zmiana na rok 2017-  
termin rozpoczęcia I Kw. 2017r.i termin 
zakończenia IV kw. 2017r. 
( zmian w związku z dostosowaniem 
zapisów w fiszce  z planem 
finansowym) 

W załączniku do Strategii, 
Projekt 39 Lista podstawowa EFRR 

Termin realizacji– zmiana na rok 2017-  
termin rozpoczęcia I kw. 2017r.  i 
termin zakończenia IV kw. 2017r. 
( zmian w związku z dostosowaniem 
zapisów w fiszce  z planem 
finansowym) 
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W załączniku do Strategii, 
Projekt 42 Lista podstawowa EFRR 

Termin realizacji – zmiana w terminie 
rozpoczęcia realizacji – 2016r. 
( zmian w związku z dostosowaniem 
zapisów w fiszce  z planem 
finansowym) 

Str. 83  

 W drugim akapicie, wers 7  : 
 strona Starostwa Powiatowego : jest : 
brodnica.com, powinno być 
brodnica.com.pl 

 

 Gmina Bobrowo 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii 

Diagnoza, str. 56 długości dróg na 
terenie gminy 

Dł. dróg krajowych to ok. 5 km (dr nr 
15) 
Dł. Dróg wojewódzkich to około 10km 
(2 km nr548 i 8km nr 543)  

Diagnoza, str. 57, tabela nr 31 kolumna 
„liczba miejscowości” 

W gm. Bobrowo powinny być 32 a jest 
31 

Załączniki st. 34 , zał. 8 – zasoby i 
potencjały kulturowe  

W kolumnie główne zasoby dopisać 
zespół dworsko – parkowy w Grzybnie  

 

 Urząd Gminy Zbiczno 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii 

Strategia  str.2 
Błąd literowy /jest gm. Zbiczna 
powinno być gm. Zbiczno/ 

Załączniki do strategii str.44 
Zał. 12 ostatni wiersz , kolumna 2 - 
błąd j.w 

Załączniki do strategii str.50 
Zał. 13, poz. Zbiczno, ostatni wiersz , 
kolumna 4 / jest Sumówko powinno 
być Sumowo/ 

Załączniki do strategii str.56 

Zał. 15, poz. Zbiczno, kolumna 3 / jest 
Brzezinie powinno być Brzezinkach, 
jest Pokrzudowo powinno 
Pokrzydowo/ 

Strategia str. 43  
Tab. 21 wiersz przedostatni kolumna 3 
jest 7 powinno być 9 

Strategia  str. 56 
Tab. 30 wiersz przedostatni jest 105 
powinno być 208 /uwaga 105 km to są 
drogi kategorii gminnej / 

Fiszki  Projekt EFS  46, str. 58, wiersz: 
harmonogram działań  

wrzesień- październik 2016; wrzesień- 
październik 2017; wrzesień- październik 
2018; 

 

 Radna Rada Powiatu w Brodnicy 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii 
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s. 8 
Tabela 2 – odległość Bobrowa do 
Bydgoszczy – 123 a nie 165 km 

s. 59 
s. 64- tab. 35 

Na str. 59 wniosek 7 stwierdzono brak 
dostępu do szerokopasmowego 
Internetu jako barierę rozwoju. 
Natomiast na str. 64 w tabeli 35 
zabrakło tego ważnego dla powiatu 
problemu, nie został on jako problem 
zdiagnozowany. tym bardziej, że tab. 69 
10i – Kompetencje kluczowe (TIK) bez 
szybkiego Internetu są niemożliwe do 
zrealizowania.  

 

 Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Agis” 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii 

Projekt Strategii  Rozwoju  Obszaru 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Brodnickiego  

Str. 95 (tabela) – zmiana kwoty z 22000 
na 11000 

Lista podstawowa  EFS 

Projekt nr 3 – błędna fiszka – nasze 
Stowarzyszenie poprawiało fiszkę 
projektową, w nowej fiszce znalazła się 
inna kwota, czyli 11000 zamiast 22000, 
zostały zmienione ostatnie zajęcia oraz 
naniesione zmiany kosmetyczne w 
tekście. W załączniku jeszcze raz 
wysyłamy Państwu nową fiszkę. 

 

Wszystkie wyżej wymienione uwagi zostały uwzględnione w Strategii ORSG. 

http://www.brodnica.com.pl/asp/pliki/pobierz/strategia_orsg_powiatu_brodnickiego_-_19.05.2015_-_projekt.pdf
http://www.brodnica.com.pl/asp/pliki/pobierz/strategia_orsg_powiatu_brodnickiego_-_19.05.2015_-_projekt.pdf
http://www.brodnica.com.pl/asp/pliki/pobierz/strategia_orsg_powiatu_brodnickiego_-_19.05.2015_-_projekt.pdf
http://www.brodnica.com.pl/asp/pliki/pobierz/fiszki_efs.pdf

