Sprawozdanie z konsultacji
projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

(Niniejszą informację przygotowano zgodnie z art. 6 ust.4 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 84 poz.712) ).
Obowiązek konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie
Śląskim do roku 2020 wynika z art. 6 ust.1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 84 poz.712) oraz art. 42 i art. 55 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

Przez cały okres konsultacji projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim
do roku 2020 wraz z przygotowaną Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii
dostępny był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
www.slaskie.pl, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwe było również
zapoznanie się z projektem dokumentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego.

Zgodnie z przepisami prawa do publicznej wiadomości została podana informacja
o możliwości składania uwag do projektu Strategii - odpowiednie informacje zostały
umieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego oraz w BIPie,
prasie o zasięgu regionalnym i krajowym, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu
Marszałkowskiego.

Ważnym elementem prac nad Strategią było skierowanie do jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru województwa, oraz Marszałków województw sąsiednich,
zaproszenia do aktywnego włączenia się do prac nad przygotowaniem Strategii poprzez
zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu. Prośbę o uwagi i opinie do projektu Strategii
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wystosowano także do Ministra Sportu i
Turystyki, Wojewody Śląskiego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, a także do członków Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku
Województwa Śląskiego oraz Członków Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Sportu
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w Województwie Śląskim do roku 2020. Ponadto przekazano informację o trwających
konsultacjach do związków sportowych z terenu województwa.

W trakcie konsultacji projektu Strategii napłynęły uwagi i wnioski, których autorami byli
m.in.:
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego,
Górnośląski Związek Metropolitalny,
Śląski Związek Gmin i Powiatów,
Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Komisja Sejmiku Województwa Śląskiego ds. Sportu, Rekreacji i Turystyki,
oraz inne podmioty i osoby.

Poniższa tabela przedstawia tematykę uwag oraz ogólny sposób ich wykorzystania:
Lp.
1.

Ustosunkowanie się do uwag
i ramowy sposób ich wykorzystania
Sformułowano sugestie odnoszące Definicje
zawarte
w
strategii
zostaną
się do dodania nowych definicji doprecyzowane, do dokumentu zostaną dodane
oraz sprecyzowania definicji również nowe definicje w zakresie sportu
zawartych w dokumencie
Kategorie uwag

2.

Zaproponowano
aktualizację
niektórych danych (nowe dane
dostępne w GUS), prezentacji
danych w ujęciu wieloletnim oraz
dodanie niektórych źródeł danych

Dane zostaną zaktualizowane o dane za rok 2010
(dla których to możliwe), jednocześnie dokonane
zostanie rozszerzenie prezentacji danych
w ujęciu wieloletnim oraz uzupełnione zostaną
brakujące źródła danych

3.

Wskazano
na
potrzebę
uwypuklenia
w
dokumencie
kwestii
środowiskowych
uwarunkowań sportu

Dokonana zostanie modyfikacja zapisów
i uwypuklenie
kwestii
środowiskowych
uwarunkowań sportu głównie w oparciu
o rekomendacje
zawarte
w
prognozie
oddziaływania na środowisko projektu strategii

4.

Zaproponowano
modyfikację Zapisy celów strategicznych poddane zostały
sposobów
zapisu
celów analizie redakcyjnej i planowana jest nieznaczna
strategicznych
zmiana redakcyjna lecz bez zmiany „idei”
danego celu

5.

Zaproponowano dodanie nowych Na obecnym
etapie
nie
zakłada
się
celów,
kierunków
działań wypracowania nowego celu strategicznego,
i wskaźników realizacji strategii
niemniej po szczegółowej analizie możliwe
będzie dodanie nowych kierunków działań
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w obszarze zdefiniowanych celów. Aktualny
układ celów jest wynikiem długotrwałych prac
konsultacyjnych i analitycznych.
6.

Podkreślono potrzebę większego Wskazane w tej grupie uwag dokumenty zostały
wykorzystania
niektórych przeanalizowane, ich treść w znacznej mierze
dokumentów UE nt. sportu
pokrywała się z zapisami projektu strategii,
niemniej w ostatecznej wersji rozszerzone
zostaną
odniesienia
do
najważniejszych
dokumentów UE

7.

Zgłoszono propozycje realizacji Proponowane inwestycje poddane zostały
konkretnych
projektów analizie zgodności z celami strategicznymi
inwestycyjnych
dokumentu oraz zgodności z kierunkami działań
zawartymi w projekcie strategii. Większość
z zaproponowanych projektów jest zgodna
z celami i kierunkami strategii natomiast zbyt
szczegółowa jako zapis strategii.

8.

Wskazano
potrzebę
działań Uwagi odnoszące się do działań edycyjnych
porządkowo
edycyjnych i porządkujących treść dokumentu zostały
dokumentu
rozpatrzone
i
uwzględnione
zostaną
w ostatecznej treści projektu Strategii Rozwoju
Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone
i zgodnie z proponowanym, ogólnym sposobem odniesienia się do nich zostaną, wraz z
ustaleniami prognozy oddziaływania na środowisko, wykorzystane przy opracowywaniu
końcowego projektu dokumentu Strategii, który będzie przedmiotem obrad Sejmiku
Województwa Śląskiego.
Poza uwagami do projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020
jednostki samorządu terytorialnego dokonały, na prośbę Zarządu Województwa Śląskiego,
aktualizacji informacji dotyczących bazy sportowej zlokalizowanej na swoim terytorium. W
oparciu o te informacje zostanie zaktualizowany odpowiedni element diagnozy projektu
strategii.
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