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Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w związku 
z aktualizacją Strategii  Rozwoju Województwa Śląskiego 

 

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą określającą  zasady, tryb 
i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju (uchwała Nr III/21/9/2008 z dnia 
20 lutego 2008 roku, zmieniona uchwałą Sejmiku Nr III/29/2/2008 z 22 października 2008 
roku), Zarząd Województwa w miesiącach od kwietnia do czerwca 2009 r. prowadził 
konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
"Śląskie 2020" wraz z przygotowaną Prognozą oddziaływania na środowisko.  

Proces konsultacji społecznych prowadzony był na podstawie zapisów art. 6 ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. 2009 
nr 84 poz. 712) oraz w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U 2008 Nr 199 poz. 1227) 

Przez cały okres konsultacji projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 
2020" wraz z przygotowaną Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
dostępny był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
www.silesia-region.pl, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z przepisami prawa do publicznej wiadomości została podana informacja 
o moŜliwości składania uwag do projektu Strategii oraz zaproszenie do uczestnictwa 
w zorganizowanej konferencji. Odpowiednie informacje zostały umieszczone na stronie 
internetowej Samorządu Województwa Śląskiego oraz w BIPie, prasie o zasięgu regionalnym 
i krajowym (tj. w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej oraz w dodatkach lokalnych), 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto skierowano równieŜ pisma drogą 
tradycyjną oraz elektroniczną do jednostek samorządu terytorialnego, środowisk 
gospodarczych, zawodowych i branŜowych. Prośbę o uwagi i opinie do projektu Strategii 
wraz z prognozą wystosowano takŜe do Ministra Rozwoju Regionalnego, Wojewody 
Śląskiego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, a takŜe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego.  

W ramach konsultacji w dniu 8 czerwca 2009 roku zorganizowano Konferencję pn. "II 
Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego".  Na spotkanie to zostali zaproszeni 
i udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji rządowej oraz środowisk 
gospodarczych, naukowych, zawodowych i branŜowych. W trakcie spotkania zaprezentowano 
projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" wraz z opracowaną do 
projektu Strategii Prognozą oddziaływania na środowisko. Zaproszeni prelegenci przedstawili 
równieŜ koncepcję krajowej polityki regionalnej oraz wskazali na czynniki rozwoju 
województwa śląskiego. Celem konferencji było podjęcie szerokiej dyskusji na temat 
kierunków rozwoju województwa, wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 
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Śląskiego „Śląskie 2020”, w kontekście procesów zachodzących w polityce regionalnej kraju 
i Unii Europejskiej oraz trendów pojawiających się w globalnej gospodarce.  

Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone 
i zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich zostaną, wraz z ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko, wykorzystane przy opracowywaniu dokumentu Strategii, który 
będzie przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020”, jak równieŜ sposób w jaki zostały 
rozpatrzone i uwzględnione, stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 


