Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 853/252/IV/2013 z dnia 30.04.2013 r.

Uzasadnienie do Strategii dla Rozwoju Polski Południowej
w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
Na podstawie: art. 42 pkt 2 oraz art. 43 pkt 1 ustawy 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego
opracowana przez Samorządy Województw Małopolskiego i Śląskiego jest inicjatywą oddolną,
będącą wyrazem woli współpracy obydwu regionów na rzecz wspólnego rozwoju. Na wspólnym
posiedzeniu Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego (1 października 2010 r.) podjęte
zostały uchwały w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami obu regionów. Sejmiki
wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do rozwoju współpracy w celu zwiększenia
konkurencyjności i spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym obu
województw. Następstwem październikowego posiedzenia Sejmików było zawarcie 23 maja 2011
r. Porozumienia w sprawie podjęcia prac nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze
województwa małopolskiego i śląskiego. Dokument ten stanowił formalną podstawę do
rozpoczęcia prac nad Strategią, zaś jego zapisy determinowały zakres, organizację i harmonogram
prac. Przyjęta w Porozumieniu forma oraz kierunki współpracy pomiędzy oboma regionami
uzyskały aprobatę Sejmików wyrażoną w uchwałach przyjętych w połowie 2011 roku.
Na przełomie 1 lipca do 15 sierpnia 2011 roku na terenie województwa śląskiego przeprowadzono
wstępne konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanej Strategii. Informacje o wstępnych
konsultacjach zostały ogłoszone w dzienniku o zasięgu krajowym jak i regionalnym oraz na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w tym
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Do udziału we wstępnych konsultacjach
społecznych zaproszono przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych. Wysłano 185
zaproszeń, w tym liczba otrzymanych odpowiedzi/uwag wyniosła zaledwie 11.
Pragnąc zaangażować podmioty reprezentujące różnorodne środowiska oraz instytucje, w tym
zwłaszcza środowiska samorządowe, branżowe, naukowe oraz organizacje pozarządowe,
w procesie opracowania i wdrażania Strategii, opracowano ankietę, której celem było zbadanie
opinii na temat możliwości oraz form współpracy pomiędzy podmiotami z województw
małopolskiego i śląskiego na rzecz rozwijania potencjału społeczno-gospodarczego obydwu
województw. Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego zostały uwzględnione w trakcie
trwania prac nad ostateczną wersją dokumentu. Wzór ankiety oraz wszystkie niezbędne
informacje dostępne były również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego. Rozesłano około 600 ankiet, przy czym zwrot ankiet był na
poziomie 40%.
W ramach kolejnego etapu prac nad Strategią, na przełomie marca oraz kwietnia 2012 roku odbył
się cykl warsztatów dla podmiotów regionalnych zarówno z województwa śląskiego jak
i małopolskiego. Celem organizacji warsztatów była identyfikacja wspólnych projektów,
kluczowych z punktu widzenia rozwoju obu regionów również w kontekście przyszłej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej. W związku z powyższym w dniu 16 marca 2012 roku w Urzędzie
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Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzono pierwszy warsztat
w ramach opracowania Strategii. Zorganizowane spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom:
integracji przestrzeni województw, podwyższaniu konkurencyjności gospodarki województw oraz
promocji Polski Południowej. Wysłano ponad 270 zaproszeń, a w spotkaniu uczestniczyło około
106 osób. Druga część warsztatów została przeprowadzona w województwie małopolskim w dniu
20 kwietnia 2012 roku. Spotkanie to zostało poświęcone kolejnym zagadnieniom: współpracy
metropolitalnej i rozwijaniu kapitału ludzkiego. Wysłano ponad 300 zaproszeń, a w spotkaniu
uczestniczyło około 130 osób. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele jednostek
samorządów terytorialnych oraz ośrodków subregionalnych obu województw, a także
przedstawiciele instytucji związanych z: zarządzaniem infrastrukturą transportową, ochroną
środowiska, bezpieczeństwem, systemami energetycznymi i gazowymi, turystyką i promocją,
finansami oraz szkolnictwem wyższym, koncernów globalnych, instytucji B+R, klastrów, agencji
rozwoju, parków technologicznych, organizacji ekologicznych. Informacje dotyczące przebiegu
prac podczas warsztatów wraz z prezentacjami multimedialnymi zostały zamieszczone na
stronach internetowych urzędów obu województw.
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 oraz 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 stronach
internetowych obu urzędów (www.malopolskie.pl, www.slaskie.pl w tym na stronie BIP-u);
w dzienniku o zasięgu regionalnym na obszarze województwa małopolskiego i na obszarze
województwa śląskiego; na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było
zapoznać się również osobiście w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Informacja o toczących się konsultacjach
społecznych została również rozesłana drogą mailową do jednostek samorządu terytorialnego,
uczelni, przedsiębiorców oraz instytucji kultury z obydwu województw. Projekt Strategii wraz
z Prognozą został rozesłany drogą mailową do pozostałych samorządów wojewódzkich. 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). Jednocześnie
wystąpiono z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Strategii wraz z Prognozą do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie. Wysłano w sumie ponad 300 zaproszeń, na które województwo śląskie
otrzymało 12 uwag/wniosków a województwo małopolskie 16. Wśród podmiotów, które zgłosiły
uwagi znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, ograny administracji
rządowej, instytucje kultury, uczelnie oraz osoby prywatne. Należy zaznaczyć, iż 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 Śląskiego, niemniej jednak uwagi zostały
rozpatrzone wspólnie przez zarządy obu województw. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji społecznych zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą
Nr 3608/219/IV/2012 z dnia 21.12.2012 r.
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W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostały konferencje w ramach spotkań
współorganizowanych przez samorządy obu województw z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego: 16 listopada 2012 roku w Katowicach oraz 23 listopada 2012 roku w Krakowie.

Konferencja
16.11.2012,
23.11.2012

Ze względu na liczne uwagi spływające po terminie konsultacji społecznych oraz na spotkania
z Radnymi obu województw, proces trwania konsultacji został rozciągnięty w czasie. Ważnym
elementem konsultacji projektu Strategii było jego przedłożenie radnym sejmików obu
województw:

Spotkania
z Radnymi

 7 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds.
Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, którego przedmiotem była dyskusja
nad projektem Strategii;
 7 stycznia 2013 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Sejmiku Województwa
Małopolskiego ds. Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Sejmiku
Województwa Śląskiego ds. Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, w trakcie którego
radni pochylili się nad projektem Strategii;
 22 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds.
Kultury oraz Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds. Edukacji, Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki, zaś w dniu 24 stycznia Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds.
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, których przedmiotem była dyskusja nad
projektem Strategii;
 6 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Sejmików,
Przewodniczących Komisji Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego z udziałem
Marszałków i Zarządów Województw w trakcie którego dyskutowano nad projektem Strategii
oraz zaprezentowano uwagi dotychczas zgłoszone w trakcie konsultacji.
W związku z powyższym, Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 620/243/IV/2013 z dnia
21.03.2013 r. przyjął załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
projektu Strategii wraz z Prognozą, przedstawiający w sposób szczegółowy uwagi zgłoszone
w trakcie konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag. Załącznik stanowi
uzupełnienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Strategii wraz
z Prognozą przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 3608/219/IV/2012 z dnia
21.12.2012 roku.
Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji wraz ze sposobem
ich uwzględnienie w dokumencie oraz inne informacje dotyczące prac nad dokumentem dostępne
są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nazwą:
www.slaskie.pl/strategiapolskipoludniowej oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego pod nazwą: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Rozwoj.
W dniu 5 kwietnia 2013 r. podczas II wspólnej sesji sejmików województw małopolskiego
i śląskiego, Radni obu województw przyjęli „Strategię dla rozwoju Polski południowej w obszarze
województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”. (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr IV/33/1/2013 z dnia 05.04.2013 r., Deklaracja Nr 5/2013 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 05.04.2013).
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