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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych  

projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 

Podstawa prawna:  

art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 

poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(tekst jednolity Dz.U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm). 

 
 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwały od 25 marca do 5 maja 2013 roku. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu wraz z prognozą umieszczono:  

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

(www.slaskie.pl),  w tym na stronie BIP-u; 

 na stronie internetowej Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych 

(www.rcas.slaskie.pl) i Regionalnej Platformie i Obserwatorium Innowacji 

(www.ris.slaskie.pl); 

 w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta Prawna) i regionalnym na obszarze 

województwa śląskiego (Gazeta Wyborcza); 

 na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

 

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono Radnych Sejmiku Województwa 

Śląskiego, członków Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, uczestników 

warsztatów które odbyły się w czerwcu oraz we wrześniu 2012 roku, przedstawicieli 

instytucji nauki i kultury, jednostek naukowo-badawczych, podmiotów społeczno-

gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Ponadto w ramach konsultacji społecznych 

skierowano pismo z prośbą o uwagi i rekomendacje do projektu Strategii oraz Prognozy 

oddziaływania na środowisko do: 

 Ministra Rozwoju Regionalnego,  

 Wojewody,  

 Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

 Marszałków województw ościennych,  

 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 Regionalnego Konserwatora Przyrody, 

 Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, 

 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (Gliwice, Kraków, Wrocław, Poznań 

Warszawa), 

 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 

 Ciał doradczych przy Marszałku Województwa Śląskiego (Wojewódzka Rada 

Zatrudnienia, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzka 

Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych, Rada do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). 
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Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się na stronach 

internetowych Urzędu, jak również osobiście w Wydziale Planowania Strategicznego 

i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

Kolejnym elementem konsultacji społecznych projektu Strategii była konferencja, pt. „Cele 

i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”, która miała miejsce 26 kwietnia 

2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 osób, wśród których byli przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji 

społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Konferencję otworzyła Pani 

Aleksandra Gajewska – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, która podkreśliła wagę 

planowania strategicznego, a także poinformowała o trwających konsultacjach społecznych 

projektu Strategii. Następnie projekt dokumentu przedstawili dr Andrzej Baksik Dyrektor 

Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz dr Krzysztof Wrana Doradca 

Strategiczny procesu aktualizacji Strategii. W kolejnych wystąpieniach przedstawione zostały 

dokumenty towarzyszące opracowaniu Strategii: Prognoza oddziaływania na środowisko 

opracowana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Ocena ex-ante do 

projektu Strategii autorstwa ekspertów Banku Światowego. O powiązaniu Regionalnego 

Programu Operacyjnego z dokumentem Strategii mówiła natomiast Pani Anna Jedynak – p. o. 

Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Na koniec spotkania 

Pani Mirosława Siejda z Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego 

zaprezentowała zadania Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych jako koordynatora 

działań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 

oraz odniesienie się do nich zawiera załącznik do Sprawozdania. Wszelkie zgłoszone uwagi i 

wnioski zostały rozpatrzone i zgodnie z proponowanym, ogólnym sposobem odniesienia się 

do nich, zostaną wykorzystane przy opracowywaniu końcowego projektu dokumentu 

Strategii, który będzie przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Ilość nadesłanych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 64 

wnioski (371 opinii), w tym 11 wniosków po upływie terminu konsultacji społecznych.  

Charakter nadesłanych uwag:  

 9 wniosków bez uwag,  

 pozostałe wnioski dotyczyły m.in. prognoz i trendów kształtujących procesy rozwoju 

regionu, wyzwań i wizji rozwoju, kierunków działań i wskaźników rezultatów, 

potencjałów i wyzwań subregionów, delimitacji obszarów strategicznej interwencji. 

Podmioty, które przesłały uwagi do projektu wraz z prognozą to przede wszystkim jednostki 

samorządu terytorialnego województwa śląskiego, organizacje pozarządowe, instytucje nauki i 

kultury oraz podmioty gospodarcze. 


