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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
Projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego
i śląskiego do roku 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 dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw
małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwały:
 od dnia 22 października do 30 listopada 2012 roku na terenie województwa małopolskiego;
 od dnia 23 października do 30 listopada 2012 roku na terenie województwa śląskiego.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu wraz z prognozą umieszczono:
 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
(www.malopolskie.pl);
 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl),
w tym na stronie BIP-u;
 w dzienniku o zasięgu regionalnym na obszarze województwa małopolskiego (Polskapresse
Sp. z o.o, Gazeta Krakowska);
 w dzienniku o zasięgu regionalnym na obszarze województwa śląskiego (Polskapresse Sp.
z o.o, Polska, Dziennik Zachodni);
 na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono również Radnych Sejmiku Województwa
Małopolskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Ponadto do aktywnego udziału
w konsultacjach zaproszeni zostali uczestnicy warsztatów, które odbyły się w marcu oraz w kwietniu
2012 roku (w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni,
przedsiębiorców oraz instytucji kultury z obu województw).
W ramach konsultacji społecznych skierowane zostało pismo do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego z prośbą o uwagi i rekomendacji do projektu Strategii oraz Prognozy oddziaływania na
środowisko.
Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się na stronach internetowych obu
Urzędów, jak również osobiście w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
7 grudnia 2012 r. projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionu,
Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego.
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W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostały konferencje w ramach spotkań
współorganizowanych przez samorządy oby województw z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego:
 16 listopada 2012 roku w Katowicach,
 23 listopada 2012 roku w Krakowie.
Na obu konferencjach zaprezentowano projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze
województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Zaprezentowano cel opracowania dokumentu i jego główne założenia i zasady. Wnikliwie omówione
zostały trzy cele strategiczne wraz z celem nadrzędnym, ponadto zaznaczono, iż wśród projektów
realizowanych w ramach Strategii ważne miejsce zajmują te, które integrują działania różnych
podmiotów w obydwu regionach i wspierają nawiązywanie trwałych relacji między nimi. W dalszej
kolejności zaprezentowano system wdrażania Strategii, który organizowany jest przez cztery
współzależne mechanizmy, w ramach których określone zostały projekty i działania wdrożeniowe.
Jednocześnie przedstawione zostały zasady realizacji Strategii oraz zidentyfikowane czynniki ryzyka
zagrażające jej realizacji. Zaznaczono, iż do realizacji dokumentu należy wykorzystać szerokie
spektrum istniejących źródeł finansowania, kładąc przy tym szczególny nacisk na odpowiednie
wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie programowej 20142020 zarządzanych na poziomie krajowym.
Na zakończenie prezentacji, wspominano o Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Strategii
dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020,
a także o trwających konsultacjach społecznych obu dokumentów, w ramach których można było
zgłaszać uwagi do 30 listopada 2012 roku.

Ilość nadesłanych uwag (wniosków) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 12, w tym
dwa wnioski po upływie terminu konsultacji społecznych.
Charakter nadesłanych uwag:
 4 wnioski bez uwag,
 pozostałe wnioski dotyczyły m.in. poszerzenia np. projektów kluczowych w ramach
poszczególnych celów strategicznych, rozszerzenia diagnozy, dodania zapisów do analizy SWOT
w ramach poszczególnych celów strategicznych.
Podmioty, które przesłały uwagi do projektu wraz z prognozą to przede wszystkim jednostki
samorządu terytorialnego województwa śląskiego oraz jednostki organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego np. w zakresie kultury czy edukacji.

Ilość nadesłanych uwag (wniosków) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 16,
w tym 3 wnioski po upływie terminu konsultacji społecznych.
Nadesłane uwagi i rekomendacje dotyczyły m.in. poszerzenia katalogu projektów kluczowych, zmiany
redakcji niektórych kierunków działań i działań, dodania nowych zapisów w analizie strategicznej typu
SWOT.
Wśród podmiotów, które zgłosiły uwagi znalazły się jednostki samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia, ograny administracji rządowej, instytucje kultury, uczelnie oraz osoby prywatne.
Uwagi oraz rekomendacje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii dla Rozwoju
Polski Południowej do roku 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną poddane
wnikliwej analizie oraz zostaną wykorzystane w trakcie trwających prac nad ostateczna wersją
2

dokumentu. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione zarówno w części diagnostycznej oraz w części
dotyczącej zdefiniowanych celów i kierunków działań w zakresie niepowodujących zdecydowanych
zmian dotyczących ustaleń Strategii.
Ze względu na spływające w dalszym ciągu uwagi, jak również brak opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
zaplanowane na 7 stycznia 2013 r. wspólne posiedzenie komisji sejmików województwa
małopolskiego i śląskiego, raport zawierający szczegółowe ustosunkowanie się do wszystkich uwag
zgłoszonych w trakcie konsultacji zostanie przyjęty przez zarządy obu regionów w terminie
późniejszym. Podmioty z województwa małopolskiego kierowały swoje uwagi na adres Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z kolei podmioty z województwa śląskiego
kierowały swoje uwagi na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, niemniej
jednak uwagi zostaną rozpatrzone wspólnie przez zarządy obu województw.
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