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I. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest „Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności 

i efektywności realizacji Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025-raport”, 

zwana dalej Ewaluacją. Niniejsza Ewaluacja posiada charakter ex-ante, tj. opracowana 

została jeszcze przed uchwaleniem Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-

2025, dalej zwana Strategią przez Radę Gminy Bartniczka. Jednocześnie Ewaluacja 

powstała po opracowaniu końcowej wersji projektu Strategii. 

Pojęcie „ewaluacji” przy opracowywaniu strategii rozwoju zostało wprowadzone do 

porządku prawnego wraz z wdrożeniem nowego pakietu przepisów dotyczących polityki 

rozwoju – ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw.  

Zgodnie z art. 10a, ust 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: „Podmiot 

opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, 

przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed jej 

przyjęciem”. Nie jest jednak doprecyzowane, w którym dokładnie momencie należy 

opracować Ewaluację oraz jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Z całą pewnością 

musi ona zostać przygotowana jeszcze przed uchwaleniem Strategii. 

W Poradniku praktycznym Strategii Rozwoju Gmin przygotowanym przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyróżniono cztery podstawowe kryteria dla 

ewaluacji ex-ante: 

 trafności celów strategicznych i planowanych działań względem zidentyfikowanych 

problemów lub wyzwań; 

 przewidywanej skuteczności działań na rzecz realizacji celów oraz metod ich 

wdrażania i zabezpieczenia odpowiednich zasobów; 

 przewidywanej efektywności sumy zasobów przeznaczonych na realizację działań;  

 spójności wewnętrznej między jej celami a priorytetami i działaniami oraz 

zewnętrznej, między założeniami strategii a założeniami dokumentów wyższego 

rzędu lub równorzędnymi. 

 

Przedmiotem oceny ewaluacji ex ante jest kilka elementów zawartych w Strategii: 

 kompletność, poprawność, adekwatność, trafność i ewentualnie aktualność wniosków 

wynikających z diagnozy wraz z podaniem przyczyny wprowadzonych zmian; 

 poprawność wyznaczonych celów oraz możliwość ich osiągnięcia wskutek realizacji 

zaplanowanych działań z uwzględnieniem dostępnych zasobów; 

 weryfikacja zaplanowanych założeń wewnątrz i na zewnątrz. 

 

Celem niniejszej Ewaluacji nie jest jedynie zwiększanie zasobu wiedzy teoretycznej, 

ale przede wszystkim poprawienie jakości planowanej do wdrożenia interwencji, w tym 

polityki rozwoju gminy. Ewaluacja dostarcza praktycznych wniosków i rekomendacji, które 

będą służyć udoskonaleniu zaplanowanej w Strategii interwencji. Wypracowane 

rekomendacje pozwolą na sprawniejsze wdrożenie przygotowanych już wcześniej celów 

strategicznych, operacyjnych, kierunków działań i zadań. W tym celu przeanalizowano m.in.: 

 wnioski wynikające z diagnozy; 

 poprawność wyznaczonych celów oraz możliwość ich osiągnięcia; 

 poprawność założeń wobec zapisów dokumentów na poziomie gminy i dokumentów 

wyższego rzędu; 
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 system monitoringu, tj. adekwatność założonych mierników i sposób gromadzenia 
danych. 
Opisano również drogę, jaką przeszedł dokument, ze szczególnym uwzględnieniem 

konsultacji społecznych oraz opinii otrzymanych od jednostek opiniujących. Projekt Strategii 

był modyfikowany w wyniku zebranych uwag i opinii. 

Opisywana Ewaluacja opracowana została przez zewnętrzny zespół projektowy przy 

ścisłej współpracy z Urzędnikami Urzędu Gminy Bartniczka, przy współudziale mieszkańców 

Gminy Bartniczka. 

 
 

II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER STRATEGII 
 

2.1. DIAGNOZA 

 

Zgodnie z art. 10a, ust 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: „Podmiot 

opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt programu rozwoju 

lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa przygotowuje diagnozę sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym 

miejskich obszarów funkcjonalnych”. 

W 2021 r. opracowana została „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej Gminy Bartniczka”. Jest to osobny dokument, będący punktem wyjścia i bazą 

dla opracowania Strategii. W powyższym opracowaniu analizie poddano szereg zjawisk 

i procesów zachodzących na terenie gminy w ostatnich latach w obszarach: przestrzeń, 

społeczeństwo, gospodarka. Wypracowana została analiza SWOT, a także wskazano na 

wyzwania i priorytety rozwoju gminy. Jednym z elementów diagnozy został także rozdział 

poświęcony interesariuszom.  

Ważnym elementem opracowania diagnozy było poznanie potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji. Dlatego istotnym etapem 

opracowania niniejszej diagnozy było badanie społeczne prowadzone dwoma technikami: 

 tradycyjna ankieta papierowa dystrybuowana zgodnie z potrzebami – Paper 

And Pencil Interview (PAPI), 

 ankieta w formie on-line – Computer Assisted Web Interview (CAWI). 

Wypełnione ankiety należało dostarczać w terminie od 5 marca 2021 r. do 4 kwietnia 

2021 r.: drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bartniczka, 

ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, z dopiskiem „ankiety – Strategia” lub bezpośrednio do 

Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka. Ankietę można było również 

wypełnić interaktywnie pod adresem https://forms.gle/KR8AmMyVX7RXNaEH8 lub skanując 

kod zamieszczony poniżej: 

 

 
Ryc. 1. Kod QR do ankiety na potrzebę sporządzenia 
„Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” 
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Źródło: opracowanie własne 

Ankieta była dostępna na stronie internetowej gminy, w mediach społecznościowych 

oraz jako interaktywny formularz Google, a także w formie papierowej w budynku Urzędu 

Gminy Bartniczka. Interesariusze mieli możliwość dostarczenia wypełnionych ankiet drogą 

elektroniczną lub do Urzędu Gminy Bartniczka. Formularz Google natomiast automatycznie 

zapisywał udzielone odpowiedzi „w chmurze” i po upływie okresu ankietyzacji możliwe było 

zagregowanie wszystkich zebranych ankiet do jednego pliku jako tabela wyników.  

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano 13 ankiet, z czego 6 wypełniono 

w formie interaktywnej (formularz Google) natomiast 7 w formie papierowej.  

Do najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej ankietyzacji należy 

wskazać silne stron gminy, jakie wymienione zostały najczęściej przez respondentów: 

1. dostęp do komunikacji zbiorowej (pks, busy), (najwięcej odpowiedzi); 

2. dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja); 

3. jakość kształcenia w szkołach oraz liczebność klas w przedszkolach; 

4. dostępność przedszkoli; 

5. dostępność lekarza rodzinnego 

6. dostępność placu zabaw; 

7. poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej; 

8. walory przyrodnicze; 
9. stan środowiska przyrodniczego; 
10. czystość i porządek na terenie gminy. 

 

Z kolei jako największe słabości opisywanego obszaru wskazywano: 

1. jakość dróg, ulic; 

2. dostępność chodników; 

3. dostęp do ścieżek rowerowych (najwięcej odpowiedzi); 

4. dostęp do infrastruktury technicznej (gazociągi); 

5. dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, szkolenia); 

6. oferta kulturalna; 

7. dostępność do lekarza specjalisty; 

8. stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc spacerowych; 

9. aktywność związków i stowarzyszeń; 

10. dostęp do nowoczesnych technologii i internetu; 

11. oferta turystyczna. 

 

W opinii ankietowanych, zdecydowanym priorytetem działań powinna być rozbudowa 

dróg, ulic i parkingów. W dalszej kolejności wskazano na promocję i rozwój turystyki oraz 

rozbudowę i modernizację sieci gazowej. 

W pytaniu dotyczącym pomysłów, uwag i wniosków jakie należy wykorzystać przy 

opracowaniu strategii rozwoju dla gminy Bartniczka ankietowani wskazywali na: 

 tworzenie boisk przystosowanych do rozwijania różnych form sportu, 

 poprawę nawierzchni dróg gruntowych (w tym np. położenie asfaltu), 

 budowę ścieżek rowerowych, 

 dbanie o melioracje, 

 zwiększenie oferty kulturalnej dla osób dorosłych. 

Pozostałe przedstawione pomysły i uwagi były rozpatrywane na dalszym etapie prac 

nad „Strategią Rozwoju Dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”.  
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2.2. PROJEKT STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: „Projekt 

strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom 

w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 

i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo 

gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”. 

Informacja o prowadzonych konsultacjach upubliczniona została na stronie 

internetowej gminy z dniem 19.07.2022 r. Konsultacje społeczne projektu Strategii 

prowadzone były od 19.07.2022 r. do 23.08.2022 r. Spełniono zatem ustawowy obowiązek 

okresu zbierania uwag w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia konsultacji. 

Zostały przygotowane plakaty promujące konsultacje społeczne Strategii, jak i informacja na 

media społecznościowe. Celem konsultacji było wspólne opracowanie dokumentu Strategii, 

a w perspektywie współpraca na etapie jej realizacji. 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju dla 

Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” opublikowane zostało na stronie internetowej gminy w 

terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, tj. 02.09.2022 r.  

 

2.2.1 MIESZKAŃCY 
 

Niezmiernie ważny jest udział lokalnej społeczności w partycypacyjnym rozwoju 

Gminy Bartniczka w ramach opracowywanej strategii rozwoju. Udział w konsultacjach jest 

wyrazem indywidualnego i społecznego zaangażowania, wymaga poniesienia konkretnych 

nakładów czasu, jednocześnie motywowany jest konkretnymi przekonaniami i wartościami, 

dla których mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla 

przedstawicieli władzy, niemniej głos mieszkańców jest ważny i powinien być brany pod 

uwagę. Podjęta finalnie decyzja powinna zostać zakomunikowana opinii publicznej 

i poszczególnym uczestnikom, biorącym udział w konsultacjach, wraz z wyczerpującym 

uzasadnieniem, w tym w odniesieniu do zgłoszonych uwag W związku z powyższym do 

wszystkich uwag, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych ustosunkowano się oraz 

w przypadku uwag odrzuconych przedstawiono argumentację, dlaczego uwaga nie została 

uwzględniona. Powyższe przedstawiono w osobnym dokumencie pn. „Sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 

2021-2025”. 

W trakcie konsultacji społecznych przeprowadzono spotkanie konsultacyjne 

z mieszkańcami gminy oraz lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi. Spotkanie 

odbyło się 28 lipca 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Bartniczka w sali posiedzeń. Na 

spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 11 osób. Osoby te zostały wpisane na listę 

obecności uczestników konsultacji społecznych Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na 

lata 2021-2025. Podczas spotkania, w formie on-line zaprezentowano dotychczasową 

realizację prac nad projektem „Strategii Rozwoju Dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”. 

Przedstawiono prezentację multimedialną, omówiono najważniejsze punkty projektu 

Strategii, a następnie była możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz 



Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju dla Gminy 
Bartniczka na lata 2021-2025-raport 

  

7 

członkami zespołu opracowującego dokument. Całość spotkania koordynował zespół 

pracujący nad strategią rozwoju gminy.  

Zwrócono się z prośbą o wyrażenie opinii na temat dokumentu oraz sformułowanie 

uwag i wniosków celem uzupełnienia projektu Strategii zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców poprzez przeprowadzenie badania ankietowego. Informacja ta została 

zamieszczona na stronie internetowej gminy. Badanie społeczne prowadzone było dwoma 

technikami: 

 tradycyjna ankieta papierowa dystrybuowana zgodnie z potrzebami – Paper 

And Pencil Interview (PAPI), 

 ankieta w formie on-line – Computer Assisted Web Interview (CAWI). 

Wypełnione ankiety należało dostarczać w terminie od 19 lipca do 23 sierpnia 2022 

roku: drogą elektroniczną na adres: piotr@ugbartniczka.pl lub drogą korespondencyjną na 

adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, z dopiskiem „ankiety – 

strategia” lub bezpośrednio do Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka. 

Linki do ankiety i projektu „Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”  

zamieszczone zostały również na następujących stronach internetowych: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkT-2ndD9N0_K3MFgKs_4cAtAOVvZ-

S21csqrbKTigAeijA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

https://drive.google.com/file/d/1UblXdoydrxR_fC7xomL_w7SOeuaPk8Hr/view?usp=sharing 

Ankietę można było wypełnić również przez smartphone‘a skanując kody QR. Ankieta 

dostępna była również w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka i zawierała 3 krótkie pytania 

dotyczące: 

 wskazania najważniejszych zadań do realizacji do roku 2025; 

 przedstawienia propozycji nowych zadań, które nie zostały ujęte w Strategii; 

 prośby o wskazanie zapisów, które wymagają poprawy ze wskazaniem fragmentów 

tekstu w Strategii. 

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna ankieta w formie 

elektronicznej. Ankietę papierową wypełniło 6 osób. Wskazane zostały 3 uwagi dotyczące 

dodania nowych zadań. Uwagi zostały przyjęte, a nowe zadania dodane. Szczegółowe 

informacje na temat nowych zadań opisano w podrozdziale 4.4. Zmiany projektu Strategii 

w zakresie planowanych zadań.  

Ponadto przedstawiono uwagę ustaną dotyczącą usunięcia 1 zadania. Uwaga została 

przyjęta, a zadanie usunięte ze Strategii. 

Zdaniem mieszkańców Gminy Bartniczka do najważniejszych zadań przewidzianych 

do realizacji w najbliższych latach zaliczyć należy następujące zadanie: 

1. Budowa ścieżki Bartniczka – Łaszewo przy drodze wojewódzkiej nr 544. 

 

mailto:piotr@ugbartniczka.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkT-2ndD9N0_K3MFgKs_4cAtAOVvZ-S21csqrbKTigAeijA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkT-2ndD9N0_K3MFgKs_4cAtAOVvZ-S21csqrbKTigAeijA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://drive.google.com/file/d/1UblXdoydrxR_fC7xomL_w7SOeuaPk8Hr/view?usp=sharing
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Ryc. 2. Wyrys modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Bartniczka 
z uwzględnieniem przebiegu drogi rowerowej na trasie Bartniczka – Łaszewo przy 

drodze wojewódzkiej nr 544 
Źródło: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Bartniczka 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych opublikowane zostały 

w dokumencie pn. „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii 

Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”. 

 

2.2.2  GMINY SĄSIADUJĄCE  
 

Projekt Strategii konsultowany był z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin, o czym mowa ustawie 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z powyższym w trakcie trwania 

konsultacji społecznych, Wójt Gminy Bartniczka zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii na 

temat projektu Strategii w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju do gmin sąsiadujących. Nieprzekazanie opinii w terminie do 

23.08.2022 r. oznaczało rezygnację z jej przedstawienia. Prośbę o opinie skierowano do 

następujących jednostek sąsiadujących: 

 Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica; 

 Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia; 

 Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie; 

 Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87 - 320 Górzno; 

 Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark. 

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Bartniczka wpłynęły wiadomości zwrotne 

od jednostek:  

 Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia; 

 Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie. 

 

Pismem z dnia 03.08.2022 r., znak GP.060.1.2022 Wójt Gminy Świedziebnia 

zaopiniował pozytywnie i bez uwag rozwiązania przyjęte w projekcie Strategii.  

Pismem z dnia 10.08.2022 r., znak FZ.0724.1.2022 od Wójt Gminy Brzozie 

pozytywnie zaopiniował projekt Strategii. 
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2.2.3 WODY POLSKIE 
 

Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, strategia rozwoju gminy podlega konsultacjom z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. W związku z powyższym Wójt Gminy Bartniczka, w trakcie trwania konsultacji 

społecznych zwrócił się z prośbą o opinię do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk. Nieprzekazanie opinii w 

terminie do 23.08.2022 r. oznaczało rezygnację z jej przedstawienia.  

Pismem z dnia 16.08.2022 r., znak GD.RPP.610.325.2022.IJ Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie wniósł uwag do projektu Strategii. 

 

 

III. JEDNOSTKI OPINIUJĄCE PROJEKT STRATEGII 
 

3.1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy przedkładany jest przez Wójta Gminy do zarządu 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Powyższe ma na celu 

zapewnienie systemowej spójność dokumentów oraz umożliwienie komplementarność 

działań podejmowanych na różnych szczeblach samorządów. Zarząd województwa wydaje 

opinię, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii 

rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia 

rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa. Strategia rozwoju gminy 

powinna być spójna ze strategią rozwoju województwa. Opinia zarządu województwa nie jest 

jednak wiążąca dla przedstawicieli władz samorządowych. 

Wójt Gminy Bartniczka zwrócił się z prośbą o opinię dotyczącą sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+dla Strategii Rozwoju dla Gminy 

Bartniczka na lata 2021-2025. Ww. wniosek z dn. 26 lipca 2022 r. skierowany został pismem 

przewodnim do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Uchwałą Nr 32/1345/22 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego wydał opinię dotyczącą sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii rozwoju 

gminy Bartniczka na lata 2021-2025 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 – Strategia Przyspieszania 2030+. 

Zgodnie z ww. uchwałą projekt Strategii rozwoju gminy Bartniczka na lata 2021-2025 został 

zaopiniowany pozytywnie w zakresie sposobu uwzględnienia w nim ustaleń i rekomendacji 

odnoszących się do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, 

określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Strategia Przyspieszenia 2030+. 

Ponadto w piśmie z dn. 18.08.2022 r., znak PG-I-O.071.5.5.2021 wskazano, że 

niezależnie od powyższej opinii dla projektu Strategii 4 zagadnienia wymagają uzupełnień: 
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 brak uwzględnienia na rysunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

informacji, że droga wojewódzka nr 544 jest kluczowa dla zapewnienia wewnętrznej 

spójności komunikacyjnej województwa; 

 brak uwzględnienia w legendzie rysunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy zagadnienia dotyczącego kategorii do jakiej zaliczono gminę w Koncepcji rozwoju 

przestrzeni inwestycyjnych na terenie województwa – gmina wymagająca wsparcia 

w tworzeniu przestrzeni inwestycyjnych o znaczeniu lokalnym. Natomiast w części 

opisowej modelu wskazano jedynie kategorię gmin, do której została zaliczona gmina 

Bartniczka, ale nie wskazano w ramach jakiej koncepcji; 

 brak uwzględnienia w legendzie rysunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy założeń polityki terytorialnej województwa – przynależności gminy do OPPT 

Brodnica; 

 brak uwzględnienia w legendzie rysunku modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy kategorii problemowych, które stały się podstawą do zaliczenia gminy Bartniczka 

do OSI gmin wykazujących negatywną sytuację społeczno-gospodarczą (tj. niski poziom 

przedsiębiorczości oraz ponadprzeciętne natężenie starzenia się społeczeństwa do 

2030 r.). 

Wszystkie wymienione powyżej uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do 

projektu Strategii. 

 

3.2 PWIS I RDOŚ 
 

Projekt strategii rozwoju gminy jest jednym z dokumentów, które obowiązkowo 

podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (sooś), o ile wyznacza ramy dla 

późniejszej realizacji projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Opinię 

o zasadności przeprowadzenia oceny oraz o jej zakresie wydaje regionalny dyrektor ochrony 

środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w terminie 30 dni od otrzymania 

pisma z gminy.  

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

w przypadku projektu strategii, może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego 

obszaru w granicach jednej gminy, a zatem warunek ten w przypadku Strategii Rozwoju dla 

Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 jest zachowany.  

Wójt Gminy Bartniczka zwrócił się z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia sooś, 

wykazując, że realizacja postanowień strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Wniosek został skierowany do: 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) - Wojewódzka Stacja 

Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz; 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) - Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. 

 

Ww. jednostki odstąpiły od przeprowadzenia sooś, o czym szczegółowo opisano 

w podrozdziałach 3.2.1 i 3.2.2. 

Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko organ opracowujący projekt strategii, podaje wraz z uzasadnieniem do 

publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia 
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strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju dla Gminy 

Bartniczka na lata 2021-2025” została zamieszczona na stronie internetowej gminy poprzez 

obwieszczenie Wójta z dnia 26 października 2022 r. 

 

3.2.1 PWIS 
 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zapoznaniu się 

z wnioskiem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 16.09.2022 r., uzgodnił możliwość odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” przekładając 

pismo z dn. 28.09.2022 r., znak: NNZ.9022.1.439.2022.  

 

3.2.2 RDOŚ 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po zapoznaniu się 

z wnioskiem Wójta Gminy Bartniczka z dnia 16.09.2022 r., uzgodnił odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 

pn. „Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” przekładając pismo z dn. 

29.09.2022 r., znak: WOO.410.362.2022.MDI.  

 

 

IV. ANALIZA 
 

4.1 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY 
 

Zgodnie z art. 10a ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, 

projekt programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa 

przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem 

obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Wójt Gminy Bartniczka przygotował osobny dokument pn. „Diagnoza sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Bartniczka”. Diagnoza jest kompletna 

i spójna wewnętrznie. W opracowaniu szczegółowej analizie poddano następujące 

zagadnienia: 

 uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego, dostępność komunikacyjna 

i mobilność; 

 środowisko naturalne; 

 infrastruktura techniczna; 

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 

 bezpieczeństwo publiczne; 

 ludność i procesy demograficzne; 

 kultura i dziedzictwo kulturowe; 

 sport, rekreacja i turystyka; 

 polityka społeczna; 

 edukacja i wychowanie; 

 kapitał społeczny; 

 bezrobocie i rynek pracy; 



Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju dla Gminy 
Bartniczka na lata 2021-2025-raport 

 

12 

 działalność gospodarcza i przedsiębiorczość; 

 finanse samorządowe. 

W samej zaś Strategii wskazano jedynie wnioski płynące z diagnozy, o czym mowa 

w art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwój: „Strategie rozwoju, określają w szczególności wnioski z diagnozy, o której mowa w 

art. 10a ust. 1, przygotowanej na potrzeby danej strategii”. Jednym z rozdziałów Strategii jest 

rozdział 2 pn. „wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy 

Bartniczka”. Odniesiono się do każdej z analizowanych sfer: przestrzennej, społecznej 

i gospodarczej z podziałem na 14 zagadnień, które zostały wymienione powyżej, co 

świadczy m.in. o kompletności i szerokim spektrum analizy, tj. analizie najważniejszych 

zagadnień, zjawisk i procesów zachodzących na terenie gminy. Wnioski i przedstawione 

dane są poprawne, oparte zostały na podstawie pozyskanych informacji od instytucji takich 

jak: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87-321 

Bartniczka; 

 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy, ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica; 

 Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka; 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk; 

 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-

100 Toruń; 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. 

Adekwatność wniosków oparta została również na podstawie danych 

ogólnodostępnych: 

 Głównego Urzędu Statystycznego; 

 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 

 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

 Państwowej Komisji Wyborczej; 

 bazy azbestowej. 

 

Przedstawione w Strategii dane i wnioski są zgodne ze stanem faktycznym oraz 

dotyczą konkretnej jednostki samorządowej, są zatem słuszne i stosowne. Określono 

pięcioletni okres porównawczy pozwalający na uzyskanie informacji o dokonujących się 

zmianach, a także zdefiniowano dobór tła porównawczego – gminy ościenne, gminy powiatu 

brodnickiego, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie. Wskazano stan aktualny, 

stan poprzedzający (5 lat wstecz – w zależności od możliwości pozyskania danych) oraz 

stan przewidywany w postaci prognoz – tam, gdzie jest to możliwe. 

Główne wnioski z diagnozy miały za zadanie wskazać potencjały i problemy 

stanowiące bariery rozwojowe na szczeblu jednostki gminnej.  

W drodze ewaluacji Strategii, w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego 

dodano informacje dotyczące obszarów zagrożenia powodziowego, w tym zakazy panujące 

na ich obszarze, czy przewidziane kary. Wskazano w jakich sytuacjach i na jakich obszarach 

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Dodano również mapę przedstawiającą obszary 

zagrożone powodzią oraz obszary predysponowane do występowania ruchów masowych. 
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Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wnioski wynikające z diagnozy są 

kompletne, poprawne, adekwatne i trafne. Wnioski są również aktualne i nie zachodzi 

potrzeba wprowadzania zmian w danych obszarach do Strategii.  

 

4.2 POPRAWNOŚĆ WYZNACZONYCH CELÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH 
OSIĄGNIĘCIA 

 

Cele i zadania są realizacją zadań przewidzianych w dokumentach wyższego 

szczebla z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, a osiągnięcie określonych celów w 

ramach wyznaczonych zadań powinno być realizowane za pomocą konkretnych zadań 

inwestycyjnych, które określane są szczegółowo chociażby w corocznym budżecie gminy. 

Na potrzeby niniejszej ewaluacji w poniższej tabeli przedstawiono 6 zadań 

szczegółowych ujętych w Strategii wraz z odpowiadającymi im celami operacyjnymi oraz 

wynikające z diagnozy deficyty oraz największe potrzeby. 

 

Tabela 1. Zidentyfikowane problemy oraz najważniejsze potrzeby rozwojowe Gminy 
Bartniczka wraz z przypisanymi zadaniami i celami operacyjnymi zawartymi 
w Strategii 

Lp. 
Zidentyfikowane problemy/najważniejsze 

potrzeby 

Zadanie 

odpowiadające na 

problemy 

Powiązanie 

z celem 

operacyjnym 

1 

 położenie w obszarze przekroczeń 

zanieczyszczeń takich jak ozon oraz 

benzo(a)piren (wynika to z 

modelowania matematycznego 

rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w atmosferze) - 

(słaba strona wskazana w analizie 

SWOT); 

 inwestycje w OZE jako jedna z 

najważniejszych potrzeb na 

najbliższe lata wg badania 

ankietowego. 

ZS.1 Rozbudowa 

instalacji 

fotowoltaicznej do 

zasilania oczyszczalni 

w Bartniczce 

1.3 

2 

 brak ścieżek rowerowych (słaba 

strona wskazana w analizie SWOT); 

 słaby dostęp do ścieżek rowerowych 

– problem zidentyfikowany przez 

mieszkańców (najwięcej odpowiedzi)  

ZS.2 Budowa ścieżki 

Bartniczka – Łaszewo 

przy drodze 

wojewódzkiej nr 544 

1.1 

3 

 rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej jako ważna potrzeba 

inwestycyjna wg badania 

ankietowego; 

 jedno z priorytetowych zadań władz 

samorządu gminnego. 

ZS.3 Budowa Stacji 

uzdatniania wody 

w Jastrzębiu 

1.1 

4 

 brak ścieżek rowerowych (słaba 

strona wskazana w analizie SWOT); 

 słaby dostęp do ścieżek rowerowych 

ZS.4 Budowa ścieżki 

rowerowej Bartniczka 

– Radoszki – Gutowo 

1.1 
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Lp. 
Zidentyfikowane problemy/najważniejsze 

potrzeby 

Zadanie 

odpowiadające na 

problemy 

Powiązanie 

z celem 

operacyjnym 

– problem zidentyfikowany przez 

mieszkańców (najwięcej odpowiedzi)  

oraz Bartniczka – 

Radoszki - Samin 

5 

 położenie w obszarze przekroczeń 

zanieczyszczeń takich jak ozon oraz 

benzo(a)piren (wynika to z 

modelowania matematycznego 

rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w atmosferze) - 

(słaba strona wskazana w analizie 

SWOT); 

 brak inwestycji w turystykę (słaba 

strona wskazana w analizie SWOT); 

 niski poziom zagospodarowania 

turystycznego (słaba strona 

wskazana w analizie SWOT); 

 słaba oferta turystyczna – problem 

zidentyfikowany przez mieszkańców; 

 promocja i rozwój turystyki jako jedna 

z najważniejszych potrzeb na 

najbliższe lata wg badania 

ankietowego. 

ZS.5 Budowa tężni 

solankowej w 

Bartniczce 

1.4 

6 

 słaba dostępność chodników -

problem zidentyfikowany przez 

mieszkańców. 

ZS.6 Budowa 

chodnika na odcinku 

ul. Pocztowej 

Bartniczka-Zdroje 

1.1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę dane przedstawione w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż 

osiągnięto spójność i komplementarność pomiędzy elementami diagnozy, a wyznaczonymi 

zadaniami i celami operacyjnymi. Wszystkie ww. zadania odpowiadają na zidentyfikowane 

problemy, które występują na terenie gminy. Zadania wyznaczone w Strategii wynikają 

z bieżących potrzeb. Część z nich została bezpośrednio zaproponowano przez mieszkańców 

gminy w drodze konsultacji społecznych. Realizacja wszystkich zadań jest w najbliższych 

latach ważna i niezbędna do rozwoju Gminy Bartniczka.  

Zadania przedstawione w tabeli 1 wpisują się w wyznaczone cele: 1.1, 1.3 oraz 1.4., 

które będą wdrażane priorytetowo w najbliższych latach. Pozostałe cele operacyjne 

realizowane będą poprzez działania bieżące oraz wynikające z zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.  

Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 wyznacza trzy cele 

strategiczne w 3 obszarach działania: 
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1. OBSZAR DZIAŁANIA: PRZESTRZEŃ 
CEL STRATEGICZNY I: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OCHRONA 

I WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY BARTNICZKA 

 

 

2. OBSZAR DZIAŁANIA: SPOŁECZEŃSTWO 
CEL STRATEGICZNY II: WYSOKA JAKOŚĆ OFEROWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ 

AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA 

 

 

 

3. OBSZAR DZIAŁANIA: GOSPODARKA 
CEL STRATEGICZNY III: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO GMINY 

BARTNICZKA 

 

 

Powyższe cele rozwinięte zostały w cele operacyjne. Łącznie wypracowano 10 celów 

operacyjnych: 

1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia 

podstawowych potrzeb ludności; 

1.2 Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Bartniczka; 

1.3 Inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawa sprawności energetycznej 

budynków; 

1.4 Ochrona i właściwe wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 

i historycznego Gminy Bartniczka; 

2.1 Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – zawodowego miejscowej ludności; 

2.2 Poprawa obsługi mieszkańców w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej; 

2.3 Zwiększenie współpracy Urzędu Gminy Bartniczka z mieszkańcami, przedsiębiorcami 

i organizacjami pozarządowymi; 

3.1 Poprawa warunków dla inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Bartniczka; 

3.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków rozwoju małych 

przedsiębiorstw. 

 

Wymienione w tabeli 1 zadania są spójne z celami operacyjnymi. Największa 

intensywność działań prowadzona będzie w ramach celu 1.1 Rozbudowa i modernizacja 
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infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności (4 zadania). 

Pozostałe cele operacyjne wynikają z analizy diagnozy gminy, jednak na etapie 

programowania nie wskazano konkretnych zadań dla nich ze względu na ograniczenia 

budżetowe, czy skalę występujących problemów. W ocenie warunków życia na terenie gminy 

Bartniczka, mieszkańcy gminy za pomocą badania ankietowego wskazali, że dostęp do 

ścieżek rowerowych na terenie gminy jest w ponad 80% zły i bardzo zły, w tym bardzo zły 

w 70%. Żaden inny obszar spośród 30 wymienionych nie osiągnął tak negatywnych opinii. 

W związku z powyższym odpowiedzią na ww. problem są zaplanowane 2 spośród 6 zadań 

szczegółowych: 

 ZS.2 Budowa ścieżki Bartniczka – Łaszewo przy drodze wojewódzkiej nr 544; 

 ZS.4 Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Radoszki – Gutowo oraz Bartniczka – 

Radoszki – Samin. 

Realizacja celów operacyjnych następuje na poziomie konkretnych kierunków 

działań. Ich łączna liczba wyniosła 59. Z kolei liczba wyznaczonych zadań w Strategii to 6 

zadań szczegółowych. Ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia założonej wizji rozwoju. 

W Strategii określona została misja Samorządu Gminy Bartniczka. Precyzuje ona 

istotę działań i podstawowe funkcje do spełnienia na rzecz zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców. Jest pochodną zdiagnozowanych mocnych i słabych stron, jak i oceną oraz 

szans i zagrożeń zaobserwowanych na obszarze Gminy Bartniczka. 

 

 

Gmina Bartniczka jako misję przyjmuje zrównoważony rozwój, który uwzględnia 

potrzeby mieszkańców i konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej, przy 

jednoczesnym poszanowaniu i wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych 

 

 

Na jej podstawie opracowano wizję Gminy Bartniczka, czyli stan, do jakiego dąży 

społeczność lokalna i reprezentująca ją władza samorządowa. Mając na uwadze nadrzędny 

cel rozwoju, jakim jest zapewnienie jego mieszkańcom wysokiej jakości życia realizowana 

będzie następująca wizja rozwoju Gminy Bartniczka: 

 

 

Gmina Bartniczka jest obszarem przyjaznym dla mieszkańców o rozwiniętym 

potencjale społecznym i gospodarczym, dbającym o dobry stan środowiska 

przyrodniczego i tożsamość kulturową regionu 

 

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów jest realne. Jednak aby można było zrealizować 

zaplanowane zadania niezbędne jest pozyskanie środków zewnętrznych, bez których 

wykonanie większości inwestycji będzie znacznie utrudnione. W przypadku, gdy wniosek 

o dofinansowanie zostanie rozpatrzony negatywnie należy szukać alternatywnych rozwiązań 

finansowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy uznać, że założone cele są dobrze 

wyznaczone i możliwe do osiągnięcia wskutek realizacji zaplanowanych działań. Działania 

będą możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu posiadanego zasobu. Będą zarazem 
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efektywne oraz użyteczne. Realizacja zaplanowanych celów będzie miała znaczący wpływ 

na rozwój lokalny gminy. 

 

4.3 POPRAWNOŚĆ ZAŁOŻEŃ WOBEC ZAPISÓW DOKUMENTÓW NA 
POZIOMIE GMINY I DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU 

 
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się 

w strategii rozwoju gminy. Nie wymienia jednak analizy dokumentów strategicznych 

i planistycznych na szczeblu gminnym i wyższym. W art. 10e ust. 3 pkt. 8 mowa jest jedynie 

o systemie realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów 

wykonawczych. 

W Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 opracowano 

podrozdział poświęcony dokumentom wewnętrznym, dla których należy przeanalizować 

zgodność z założeniami Strategii pn. „wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych”. Przedstawione zostały wybrane dokumenty wykonawcze Gminy Bartniczka 

wraz z określeniem ich zgodności ze Strategią lub/i rekomendacjami zmian, które są 

jednocześnie zbieżne czasowo. Dokumenty lokalne wpisują się w założenia planistyczne 

„Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” i są w jej ramach koordynowane 

jako poszczególne polityki, plany na poziomie gminy. Analizie poddano dokumenty takie jak: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bartniczka; 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka; 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie dla Gminy Bartniczka; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Dla części z ww. dokumentów wskazano na ich aktualizację ze względu na kończący 

się czas obowiązywania programowania.  

W Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 opracowano również 

rozdział poświęcony dokumentom zewnętrznym pn. „komplementarność z innymi 

dokumentami planistycznymi”. Strategia oparta została o postanowienia dokumentów 

wyższego szczebla, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 

Zdefiniowano i wykazano komplementarność z najważniejszymi dokumentami zewnętrznymi: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.); 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030; 

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły; 

 Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły; 

 Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bartniczka; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022. 
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Szczegółowej analizie poddano dokument pn. Strategia rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, ze względu na jej 

kluczowy charakter w wymiarze regionalnym i przełożenie na dostępność środków 

finansowych w ramach projektowanego nowego regionalnego programu operacyjnego. 

Wskazano na zaplanowane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz kierunki działań. 

Niniejsza Strategia to dokument w pełni realizujący i wpisujący się w zapisy nadrzędnego 

dokumentu planistycznego województwa kujawsko-pomorskiego. Gwarantuje to realizację 

spójnej polityki z poziomu lokalnego zarządzania rozwojem. Ponadto wskazano, iż zgodnie 

ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+, Gmina Bartniczka wpisuje się w następujące kategorie obszarów 

strategicznej interwencji: 

 OSI gmin wykazujących negatywną sytuację społeczno-gospodarczą; 

 OSI obszarów peryferyjności transportowej; 

Obszary negatywnej sytuacji społeczno-gospodarczej zidentyfikowane w przestrzeni 

województwa stanowią miejsca występowania problemów: 

 niskiego poziomu rozwoju społecznego, 

 niskiego poziomu przedsiębiorczości oraz 

 nakładających się na nie, występujących obecnie i prognozowanych w ciągu 

najbliższych lat, procesów starzenia się społeczeństwa cechujących się 

ponadprzeciętnym natężeniem. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić iż na szczeblu gminnym zapewniono 

spójności programowania rozwoju, w tym zgodność strategiczną i operacyjną. Niemniej 

ważna jest aktualizacja części dokumentów z uwzględnieniem obecnych zapisów Strategii. 

Na szczeblu ponadgminnym zachowana została spójność zewnętrzna, a założenia 

dokumentów wyższego rzędu zostały uwzględnione w Strategii. 

 

4.4 ZMIANY PROJEKTU STRATEGII W ZAKRESIE PLANOWANYCH ZADAŃ 
 

„Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Bartniczka” 

konsultowana była z mieszkańcami gminy w dniach od 5 marca do 4 kwietnia 2021 r. Po tym 

czasie zaczęto prace nad opracowywaniem Strategii. Pierwsza wersja dokumentu liczyła 

5 zadań szczegółowych:  

ZS.1 Instalacja fotowoltaiczna do zasilania oczyszczalni w Bartniczce 

ZS. 2 Budowa ścieżki Bartniczka – Grążawy przy drodze wojewódzkiej nr 544 

ZS. 3 Budowa Stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu 

ZS. 4 Budowa zespołu boisk w Jastrzębiu 

ZS. 5 Budowa remizy strażackiej w Radoszkach 

 

Po wstępnych konsultacjach z mieszkańcami, które odbyły się w lipcu i sierpniu 2021 

r. zdecydowano na pozostawienie w Strategii 5 ww. zadań szczegółowych w niezmienionej 

formie. 

Potrzeba ewaluacji Strategii, dynamiczna sytuacja społeczno-ekonomiczna, 

geopolityczna oraz inne przesłanki uniemożliwiające przyjęcie Strategii w 2021 roku 

spowodowały potrzebę aktualizacji części zadań. W związku z powyższym podjęto decyzję 

o dokończeniu prac nad Strategią, czego efektem była ponowna weryfikacja potrzeb, 

możliwości i sprawczości nad zaplanowanymi zadaniami. Wymiernym efektem była 
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modyfikacja założeń zadań szczegółowych, gdzie zmieniono nazwę zadania 1 w wyniku 

zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Bartniczce, a także 

usunięcie zadania 4 w związku z przystąpieniem do prac budowy zespołu boisk. Ponadto 

zmianie uległ odcinek trasy ścieżki rowerowej w ramach zadania 2 – zdecydowano się o jego 

wydłużeniu. Przed głównymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii w dniach 

19.07.2022 r. – 23.08.2022 r. liczba zadań szczegółowych wynosiła 4: 

ZS. 1 Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni w Bartniczce 

ZS. 2 Budowa ścieżki Bartniczka – Łaszewo przy drodze wojewódzkiej nr 544 

ZS. 3 Budowa Stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu 

ZS. 4 Budowa remizy strażackiej w Radoszkach 

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii dodano 

dodatkowe 3 zadania na wniosek mieszkańców oraz usunięto 1 zadanie. 

Zaproponowano usunięcie zadania 4 pn. „Budowa remizy strażackiej w Radoszkach”, 

ponieważ projekt jest obecnie realizowany (wrzesień 2022 r.), a planowane zakończenie 

zadania przypada na grudzień 2022 r. Uwaga została przyjęta. W Strategii usunięto zadanie 

pn. „Budowa remizy strażackiej w Radoszkach”.  

Zaproponowano dodanie 3 nowych zadań przez mieszkańców gminy w wyniku 

przeprowadzonej ankietyzacji, które zostały przyjęte i dodane do Strategii: 

1. Budowa tężni solankowej w Bartniczce. 

2. Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Radoszki – Gutowo oraz Bartniczka – 

Radoszki – Samin. 

3. Budowa chodnika na odcinku ul. Pocztowej Bartniczka-Zdroje. 

 

Ostatecznie w Strategii znalazło się 6 zadań szczegółowych: 

ZS. 1 Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni w Bartniczce 

ZS. 2 Budowa ścieżki Bartniczka – Łaszewo przy drodze wojewódzkiej nr 544 

ZS. 3 Budowa Stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu 

ZS. 4 Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka – Radoszki – Gutowo oraz Bartniczka – 

Radoszki – Samin 

ZS. 5 Budowa tężni solankowej w Bartniczce 

ZS. 6 Budowa chodnika na odcinku ul. Pocztowej Bartniczka-Zdroje 

 

4.5 SYSTEM MONITORINGU 
 

Podstawą skutecznego wdrażania strategii jest dysponowanie wiedzą na temat 

postępów w zakresie realizacji wskazanych w niej instrumentów i działań oraz zdolność do 

reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi 

efektami. W Strategii wskazano 6 zadań szczegółowych, których realizatorem będzie Gmina 

Bartniczka. W związku z powyższym, to na Urzędzie Gminy Bartniczka spoczywał będzie 

obowiązek koordynacji procesów monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz 

wprowadzenie ewentualnych mechanizmów umożliwiających wprowadzenie zmian w wyniku 

oceny realizacji instrumentów i działań.  

Jednym z elementów Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 

został podrozdział pn. „Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu”. W tej części 

dokumentu, w ramach systemu monitoringu wskazano wskaźniki realizacji założonych celów. 

W ramach obszaru działania: 
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1. Przestrzeń, zaproponowano 15 mierników; 

2. Społeczeństwo, zaproponowano 6 mierników; 

3. Gospodarka, zaproponowano 8 mierników. 

 

Wskazano na źródła danych od których instytucji należy pozyskać dane w celu 

monitorowania zmian wynikających z założeń Strategii. Są to: 

 Główny Urząd Statystyczny; 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 

 Urząd Gminy Bartniczka; 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. 

 

Podano również informacje dotyczące wskaźników docelowych – kierunek zmian 

w 2025 r., gdzie dla mierników korzystnych (stymulant) wskazano na wzrost zjawiska, a dla 

mierników niekorzystnych (destymulant), wskazano na spadek zjawiska.  

W przypadku części wskaźników wskazano, że wartości pozostaną bez zmian, np. 

powierzchnia obszarów chronionych ogółem, lesistość, udział wydatków majątkowych 

(przede wszystkim inwestycyjnych).  

Zaproponowane w Strategii wskaźniki realizacji nie stanowią katalogu zamkniętego. 

Niemniej wskazane w Strategii wartości w tabeli 3. Wskaźniki realizacji założonych celów 

w ramach „Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025” dla danego miernika 

powinny być w dalszych latach pozyskiwane z tego samego, jednego źródła danych, 

ewentualnie dwóch w przypadku znanych wartości w roku bazowym oraz roku 

sprawozdawczym z obu źródeł danych. Pozyskanie danych od innej, niewskazanej instytucji 

mogłoby skutkować błędną analizą porównawczą. Oprócz pozyskiwania niezwykle ważne 

będzie również rzetelne gromadzenie danych. W tym celu rekomenduje się założenie 

osobnych teczek/segregatorów na każdą sprawę, zaś w wersjach cyfrowych założenie 

osobnego folderu, podfolderów oraz tworzenie kopi zapasowych, np. na osobnych dyskach 

zewnętrznych. Po zakończeniu postępowania, dokumentację należy zarchiwizować. 

W wyniku zmian, ewaluacji i fluktuacji założeń Strategii nastąpić może potrzeba 

wypracowania nowych wskaźników w dalszych latach. Powyższe skutkować będzie 

pozyskaniem nowych danych źródłowych, w tym od innych podmiotów, którymi to mogą być 

np. dane Państwowej Komisji Wyborczej, Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, czy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce w zależności od nowo wyznaczonych 

mierników, w przypadku takiej potrzeby. 

Realizatorzy poszczególnych zadań wskazanych w Strategii (poszczególne Wydziały 

Urzędu Gminy Bartniczka odpowiedzialne za realizację zadania) proszeni będą 

o przedstawienie okresowych raportów z realizacji własnych działań, z wykorzystaniem 

ustandaryzowanego formularza sprawozdawczego (ankiety), który opracowany zostanie 

przez pracowników Urzędu Gminy Bartniczka. Formularz zawierać może przykładowe 

informacje, takie jak: 

1. Okres realizacji zadania; 

2. Liczba osób, które wzięły udział w zadaniu; 

3. Liczba osób, które korzystać będą z wykonanego zadania; 

4. Łączny koszt zadania; 

5. Źródła finansowania zadania. 
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Rekomenduje się, aby monitoring prowadzony był w każdym roku. Jego wyniki 

powinny być odnotowane w „raporcie o stanie gminy” do dnia 31 maja każdego roku. 

W połowie i na koniec okresu realizacji (2023 i 2035 rok) rekomenduje się 

przeprowadzenie ewaluacji mid-term oraz ewaluacji ex-post. Jednym z elementów 

wypracowania ewaluacji może być np. spotkanie warsztatowe z udziałem władz 

samorządowych, pracowników Urzędu Gminy Bartniczka, pozostałych realizatorów i innych 

osób w zależności od bieżących potrzeb. W przypadku niepożądanych tendencji należy 

wskazać rekomendacje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu wdrażania. 

Wynikiem przeprowadzenia przeglądu będzie szczegółowe sprawozdanie 

zawierające podsumowanie zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu wraz z 

oceną poziomu realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz kierunków działań. 

Raporty ewaluacyjne będą prezentowane Radzie Gminy Bartniczka przez Wójta Gminy 

Bartniczka wraz z rekomendacjami korekt, aktualizacji oraz uzupełnienia zawartości 

dokumentu, a ewentualne zmiany w Strategii Rozwoju dokonywane będą uchwałą Rady 

Gminy Bartniczka na wniosek Wójta.  

Najważniejszym wskaźnikiem realizacji niniejszej Strategii jest monitorowanie 

realizacji poszczególnych zadań. W związku z faktem, iż w Strategii zaplanowano 6 zadań 

szczegółowych, w tym 2 tematycznie takie same (budowa ścieżek rowerowych) zasadnym 

jest monitoring zaplanowanych zadań na podstawie określonych wskaźników. W Strategii 

wskazano na wskaźnik dotyczący długości ścieżek rowerowych ogółem – dotyczy zadań 

szczegółowych nr 2 i 4. Dla pozostałych zadań w poniższej tabeli szczegółowo 

przedstawiono wskaźniki monitorowania. 

 

Tabela 2. Wskaźniki realizacji dla zaplanowanych zadań 

Lp. Miernik 

Wskaźnik Wskaźnik 

docelowy 

kierunek 

zmian 

(2025 rok) 

Dotyczy 

zadania 

szczegółowego 

nr 

Źródło 

danych 

Rok 

bazowy 
Wartość 

1 

długość ścieżek 

rowerowych 

(dróg dla 

rowerów) 

ogółem 

Główny 

Urząd 

Statystyczny 

2019 0,00 km 

wzrost 

(planowany 

wzrost do 

wartości ok. 

11 km)  

2, 4 

2 

liczba nowo 

powstałych 

instalacji 

fotowoltaicznych  

Urząd 

Gminy 

Bartniczka 

2021 0 wzrost  1 

3 

liczba stacji 

uzdatniania 

wody 

Urząd 

Gminy 

Bartniczka 

2021 2 

wzrost 

(planowany 

wzrost do 

wartości 3)  

3 

4 
liczba tężni 

solankowych 

Urząd 

Gminy 

Bartniczka 

2021 0 

wzrost 

(planowany 

wzrost do 

wartości 1)  

5 

5 długość nowo Urząd 2021 0,00 km wzrost 6 



Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju dla Gminy 
Bartniczka na lata 2021-2025-raport 

 

22 

Lp. Miernik 

Wskaźnik Wskaźnik 

docelowy 

kierunek 

zmian 

(2025 rok) 

Dotyczy 

zadania 

szczegółowego 

nr 

Źródło 

danych 

Rok 

bazowy 
Wartość 

powstałych 

ciągów pieszych 

(chodników) 

Gminy 

Bartniczka 

(planowany 

wzrost do 

wartości ok. 

0,3 km)  

Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku nieosiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy 

sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, środków finansowych, 

zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w strategii zadań priorytetowych, 

niekorzystna sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna jednostki, brak wsparcia instytucjonalnego, 

ograniczające prawo. Ważnym elementem jest także monitoring odczuć społecznych 

sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących 

jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz rozwoju, a także ocenie 

odbioru przez społeczeństwo efektów strategii. 

Na chwilę obecną wyznaczonych zostało 29 mierników kontrolnych w Strategii, które 

korespondują z wyznaczonymi 10 celami operacyjnymi i 59 kierunkami działań. W tabeli 

powyżej określono 5 mierników, które są adekwatne do zaplanowanych zadań. W przypadku 

aktualizacji założeń Strategii należy rozważyć również aktualizację mierników oraz w miarę 

możliwości wskaźników docelowych. 

 

 

V. PODSUMOWANIE 
 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji należy stwierdzić, że szereg działań 

związanych z opracowaniem Strategii został wykonany zgodnie z obowiązującym 

prawodawstwem, a w sposób szczególny z: 

 ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

 ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

Zakłada się osiągnie wyznaczonych celów przy zaangażowaniu dostępnych 

zasobów, na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Zaplanowane w Strategii 

rozwiązania przyczynią się do ogólnego rozwoju gminy, a wypracowany mechanizm 

wdrożeniowy pozwoli ocenić, czy założone zadania będą skuteczne, efektowne i użyteczne. 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest przyjęcie Strategii Rozwoju dla Gminy 

Bartniczka na lata 2021-2025 w drodze uchwały Rady Gminy Bartniczka. 
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