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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych  

projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+  wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko 

Podstawa prawna:  

Art. 14 ust.1 pkt 11, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm), art. 6 ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.)  

 
 

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 

2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwały od 5 maja do 12 czerwca 2017 

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 Śląskiej Organizacji Turystycznej; 

 na stronie internetowej Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych 

(www.rcas.slaskie.pl)  

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

województwa śląskiego (Dziennik Zachodni); 

 na elektronicznej tablicy ogłoszeń  

 

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono jednostki samorządu terytorialnego 

województwa śląskiego, uczestników warsztatów, które odbyły się w lutym i maju 2016 roku, 

podmioty społeczno-gospodarcze i przedstawicieli branży turystycznej oraz organizacji 

pozarządowych. Ponadto w ramach konsultacji społecznych skierowano pismo z prośbą o 

uwagi i rekomendacje do projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do: 

 Wojewody Śląskiego 

 Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 

 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. 

 

Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się na stronach 

internetowych Urzędu, w tym BIP, jak również osobiście w Wydziale Rozwoju Regionalnego 

w Referacie Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W toku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 

42 wnioski-opinie, w tym 4 pisma po upływie terminu konsultacji społecznych.  

Charakter nadesłanych uwag:  

wnioski dotyczyły m.in. diagnozy, opisów marek terytorialnych w województwie 

śląskim, analizy SWOT, wizji rozwoju i kierunków działań, systemu realizacji i źródeł 

finansowania realizacji Programu.  

7 wniosków bez uwag,  
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Podmioty, które przesłały uwagi do projektu to przede wszystkim jednostki samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego, organizacje pozarządowe, instytucje branży 

turystycznej oraz osoby prywatne. 

Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 

oraz odniesienie się do nich zawiera załącznik do Sprawozdania. Wszelkie zgłoszone w 

trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i wraz z ustaleniami prognozy 

oddziaływania na środowisko zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu 

Programu. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego 

kontekstu i zmian w całości dokumentu.  


