Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych
prowadzonych na podstawie zapisów art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz w ramach procedury
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu aktualizacji dokumentu Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego 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

Lp.

Treść informacji (uwagi, wniosku)

Zgłaszający

1

Projekt Strategia rozdział 7
Przesyłamy uwagi do Strategii Rozwoju
Województwa w części dotyczącej wskaźników
monitorujących.
Naniesiono propozycje nowych wskaźników, zmiany,
uzupełnienia i uwagi metodyczne.

Urząd Statystyczny w
Katowicach
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Wnioskuję o zmianę z " kierunek działania: 5.
Rozwijanie i integracja systemu ścieżek
rowerowych" na " kierunek działania: 5. Promocja,
modernizacja, rozwijanie i integracja systemu ścieżek
i szlaków rowerowych".
Wprowadzenie, str. 4, akapit 3 Poniższy fragment:
„Przesłankami aktualizacji były zmieniające się
uwarunkowania rozwoju regionalnego zawarte m.in.
w dokumentach szczebla krajowego, w tym, w

Towarzystwo na rzecz
Ziemi

3

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

Data
zgłoszenia

Odniesienie się i planowany sposób
wykorzystania uwagi,
wyjaśnienie
02.04.2013 Uwagi zostaną częściowo
uwzględnione.

09.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Zmiana brzmienia kierunku na:
Promocja, modernizacja, rozwijanie i
integracja systemu szlaków i
infrastruktury rowerowej.
11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
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szczególności Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego (KSRR), Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), Strategii
Rozwoju Kraju 2020 (SRK) oraz zestawie strategii
krajowych o charakterze sektorowym stanowiących
ramy polityki rozwoju Polski.”
należałoby uzupełnić o Długookresową Strategię
Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności.
Rozdział 1, str. 32
Należy wykreślić informację o istnieniu drogi
ekspresowej S86. Istnieje wyłącznie droga krajowa
DK86, która nie posiada statusu drogi ekspresowej.
Rozdział 1, str. 32, akapit 3 Zmiana słowa „zły” na
„niewystarczający”, w zdaniu: „Stan techniczny
infrastruktury kolejowej województwa śląskiego jest
zły, …”
Rozdział 1, str. 32, akapit 4
Należy określić źródła danych np. GUS, EUROSTAT,
dane PKP PLK S.A.
 w szczególności dotyczy to długości linii
kolejowych, procentu elektryfikacji oraz
gęstości sieci kolejowej
Rozdział 1, str. 32, akapit 5 Nieprawidłowe dane
odnośnie prędkości na CMK; należy poprawić „220
km/h” na „200 km/h”
Rozdział 1, str. 32, ostatni akapit Proponuje się
uzupełnić poniższy fragment:
„W regionie zlokalizowany jest międzynarodowy port

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona. Zapis
w Strategii zostanie doprecyzowany.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Słowo „zły” zostanie zmienione na
„niezadawalający”, ponieważ jest to
określenie odnoszące się do jakości
stanu infrastruktury.
11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
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lotniczy MPL „Katowice” w Pyrzowicach, zaliczony do
kategorii dużych regionalnych portów lotniczych,
który pełni ważną funkcję transportową w relacjach
międzynarodowych (oraz potencjalnie krajowych) w
zakresie przewozów pasażerskich i towarowych.”
o informację dot. przynależności ww. portu
lotniczego do Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T).
Rozdział 2, str. 35 Wprowadzenie:
„Opierając się na analizach oraz prognozach
dotyczących kształtowania się rozwoju w skali
krajowej oraz europejskiej, jak również zjawisk
o zasięgu globalnym, do głównych uwarunkowań,
mogących wpływać na intensywność procesów
rozwoju województwa, zaliczyć można”
Nie podano z jakich analiz i prognoz korzystano.
Rozdział 3, Subregion południowy- Główne
potencjały, str. 43
Proponuje się zastąpić poniższy fragment (kropka 5):
„-infrastruktura
komunikacyjna
i
drogowa
otwierająca nowe tereny inwestycyjne;”
w następujący sposób:
„-infrastruktura transportowa stwarzająca
możliwości dostępu do nowych terenów
inwestycyjnych;”
Rozdział 3, pkt 10, akapit 1, str. 54
Proponuje się uzupełnić poniższy zapis :
Obszary korytarzy sieci transportowych są to obszary
zlokalizowane wzdłuż głównych istniejących i
planowanych szlaków komunikacyjnych, w tym

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
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przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych,
głównych linii kolejowych, a w dalszej kolejności
dróg głównych ruchu przyśpieszonego i dróg
głównych.
Rozdział 3, pkt 10, akapit 2, str. 54
Proponuje się uzupełnić poniższy zapis :
Sieć głównych korytarzy transportowych jest
szkieletem pokrywa się z przebiegiem połączeń
zaliczonych do Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T), stanowiącej podstawowy
całego systemu komunikacyjnegoy Unii Europejskiej i
jednocześnie -stanowi podstawę realizacji polityki
transportowej kraju.
Rozdział 5, str. 63, punktor pierwszy
Niezrozumiałe jest stwierdzenie: „rewitalizacja
terenów transportu kolejowego”.
Proponowana zmiana tekstu na: „terenów
kolejowych”
Rozdział 6, str. 66
W kolumnie Słabości, zmiana słowa „zły” na
„niewystarczający”, w zdaniu: „Zły stan sieci
kolejowej, …”

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Słowo „zły” zostanie zmienione na
„niezadawalający”, ponieważ jest to
określenie odnoszące się do jakości
stanu infrastruktury.
11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Słowo „zły” zostanie zmienione na
„niezadawalający”, ponieważ jest to
określenie odnoszące się do jakości
stanu infrastruktury.
11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
W Analizie SWOT przy ww. czynniku

15

Rozdział 6, str. 67
W kolumnie `Słabości`, zmiana słowa „zły” na
„niewystarczający”, w zdaniu: „Zły stan sieci
kolejowej, …”

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

16

Rozdział 6, str. 67
W kolumnie `Zagrożenia`, niezrozumiałe jest

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
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stwierdzenie: „szybkiego międzynarodowego
transportu” - należy wyjaśnić co zwrot ten oznacza

Morskiej

Rozdział 6, str. 66
W kolumnie `Siły` proponuje się uzupełnić poniższy
zapis:
„Rozwinięta sieć kolejowa i drogowa – położenie
węzłowe” o informacje dot. portu lotniczego w
Pyrzowicach.
Rozdział 6, str. 67
W kolumnie `Siły` proponuje się uzupełnić poniższy
zapis :
„Dobrze rozbudowana
infrastruktura
lotnicza”
o
informacje
dot.
infrastruktury drogowej i kolejowej.

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

zostanie umieszczony przypis o
następującej treści:
Opóźnienia nawet w realizowanej
już inwestycji mogą nastąpić z uwagi
na przedłużające się procedury
środowiskowe, budowlane czy
ograniczony dostęp do środków
inwestycyjnych. Uszczegóławiając, w
zakres szybkiego międzynarodowego
transportu może wchodzić
modernizacja linii kolejowej E65
Południe odcinek Grodzisk
Mazowiecki - Kraków/Katowice.
Realizacja tej inwestycji może być
zagrożona w związku z możliwością
odłożenia w czasie realizacji
programu Kolei Dużych Prędkości w
Polsce.
11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
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Rozdział 7, str. 96, wiersz 7
- należy uaktualnić dane

Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
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Rozdział 7, str. 96
Propozycja rozszerzenia listy wskaźników o wskaźnik
dotyczący bezpieczeństwa na drogach.
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Obszar objęty w/w projektem znajduje się częściowo
w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią
rzeki Pilicy, oraz rzeki Krztyni, o którym mowa w art.
88d ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z
2012r. poz.145), określonym w „Studium dla potrzeb
planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap I rzeka
Pilica”, oraz „Studium dla potrzeb planów ochrony
przeciwpowodziowej – Etap II dla rzeki Krztyni”,
sporządzonych przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Warszawie Zarząd Zlewni
Wisły Mazowieckiej z
siedzibą w Warszawie
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W tekście projektu Strategii, w rozdziale Obszary
strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym, punkt
9 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
(str. 53) należy uwzględnić zapis dotyczący zakazów i
ograniczeń w użytkowaniu, jakie obowiązują na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
zgodnie z art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Warszawie Zarząd Zlewni
Wisły Mazowieckiej z
siedzibą w Warszawie

11.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.

11.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Ze względu na optymalizację i
funkcjonalność systemu
monitoringu liczba wskaźników
została ograniczona. W Strategii
ujęto najważniejsze wskaźniki,
natomiast pozostałe zostaną
zawarte w strategiach branżowych i
systemie monitoringu.
15.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga zbyt szczegółowa, zapisy w
Strategii odnośnie zagrożenia
powodziowego mają charakter
ogólny. W dokumencie znajduje się
odniesienie do dokumentów
operacyjnych, w których będą
zawarte tego typu informacje.

15.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami zostaną
wprowadzone zmiany w rozdziale 3.
Zróżnicowania wewnętrzne w
regionie, w podrozdziale Obszary
strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym, w punkcie 9 Obszary
6

narażone na niebezpieczeństwo
powodzi.
Zgodnie z ustaleniami zostaną
wprowadzone zmiany w rozdziale 3.
Zostanie dodany tekst:
Na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią (zgodnie z art.
88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne Dz.
U. z 2012 r. poz. 145) zabrania się
wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed
powodzią lub zwiększających
zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych
oraz budowy innych obiektów
budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z
wyjątkiem plantacji wiklinowych na
potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element
zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub służącej do
wzmacniania brzegów, obwałowań
lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu,
składowania materiałów oraz
wykonywania innych robót, z
wyjątkiem robót związanych z
regulacją lub utrzymywaniem wód
7
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Na mapie nr 22 projektu zamieszczono obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi na
podstawie Wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla
woj. Śląskiego.
Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o
zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 159) studium
ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez
właściwego dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego, więc
na mapie projektu powinny być zaznaczone obszary
szczególnego zagrożenia powodzią w/w rzek według
obowiązującego obecnie Studium dla potrzeb
ochrony przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW.
Informujemy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej przygotuje mapy zagrożenia
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w
terminie do dnia 22 grudnia 2013r.
Na podstawie Raportu z Wykonania wstępnej oceny
ryzyka powodziowego – grudzień 2011r. w
pierwszym etapie planistycznym, do dnia 22 grudnia

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Warszawie Zarząd Zlewni
Wisły Mazowieckiej z
siedzibą w Warszawie

oraz brzegu morskiego, a także
utrzymywaniem, odbudową,
rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych wraz z
obiektami związanymi z nimi
funkcjonalnie.
15.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Zgodnie z ustaleniami zostaną
dokonane zmiany w rozdziale 3.
Mapa 22 Obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi zostanie
usunięta.
Zostanie zmieniony i dodany zapis:
Na obszarze objętym projektem
Strategii znajdują się obszary
szczególnego zagrożenia powodzią
według obowiązujących obecnie
studiów ochrony
przeciwpowodziowej, które
zachowują ważność do dnia
sporządzenia map zagrożenia
powodziowego oraz ryzyka
powodziowego. Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej
przygotuje mapy zagrożenia
powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego w terminie do dnia
22 grudnia 2013 r. Ponadto w
centralnej części województwa
śląskiego również występują obszary
8

2013r. powstaną mapy zagrożenia powodzią oraz
mapy ryzyka powodziowego dla rzeki Pilicy – km 0278, natomiast w drugim etapie planistycznym,
obejmującym kolejne lata, dla rzeki Pilicy – km 278325, oraz dla rzeki Krztyni – km 0-25.
W związku z powyższym do czasu dokonania zmian w
proponowanych zapisach nie możemy dokonać
uzgodnienia w/w projektu strategii.
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zalewane na skutek obniżania się
powierzchni terenu z powodu
prowadzenia podziemnej
eksploatacji górniczej (rejony
pogórniczych osiadań terenu).

Rozdział 4, str.57
Do wyzwań związanych z poprawą konkurencyjności
regionu
Ew. dodanie zapisu
Tworzenie warunków sprzyjających powrotom
młodych osób z emigracji oraz sprzyjających
zatrzymaniu ich na rynku pracy
Rozdział 7, str. 71 (cel operacyjny: A.2.)
Do kierunki działań
Ew. dodanie zapisu
Tworzenie warunków sprzyjających powrotom
młodych osób z emigracji oraz sprzyjających
zatrzymaniu ich na rynku pracy

Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej

17.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Do 10 punktu w wyzwaniach
zostanie dodany zapis:
„…oraz tworzenie warunków
sprzyjających powrotom młodych
osób z emigracji”.

Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej

Rozdział 7, str.74 (cel operacyjny: A.4.)
Do kierunki działań
Ew. dodanie zapisu
Promowanie wśród młodzieży postaw
przedsiębiorczych.
Rozdział 7, str. 71 ( cel operacyjny A.1.)

Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej

17.04.2013 Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Opis celu zostanie poszerzony o
zapis dotyczący działań
wspierających powroty młodych
osób z emigracji i zatrzymaniu ich
na rynku pracy.
Zapis mieści się w kierunku A.2.1
17.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się w kierunku B.2.1

Urząd Miejski w Dąbrowie

17.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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Ew. dodanie wskaźnika
Wzrost ilości przedsiębiorstw działających w obszarze
inteligentnych specjalizacji regionu
Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju
Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
które odbyło się 15 kwietnia 2013 r., Przedstawiciel
UMP zasugerował również, iż w projekcie Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”
brak odniesienia do Strategii Rozwoju Polski
Południowej w kwestii współpracy 2 województw
(śląskiego i małopolskiego).

Górniczej

Rozdz. 1 „Diagnoza strategiczna”, str.5, rys.1 –
Wymiary rozwoju zrównoważonego woj. Śląskiego

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii

Biuro Związku
Województw
Rzeczypospolitej Polskiej

Brak możliwości pozyskania tego
wskaźnika w systemie badań
rocznych.
18.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona
zgodnie z wyjaśnieniem przesłanym
mailem 18.04.2013 r. do Biura ZW
RP.
Odniesienie do Strategii Rozwoju
Polski Południowej zostało zawarte
w projekcie Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego “Śląskie
2020+”:
- w rozdziale 8 System wdrażania na
str. 99 (2 akapit), gdzie podkreślono
ogromne znaczenie dla realizacji
Strategii Rozwoju współpracy
województwa małopolskiego i
śląskiego w ramach Strategii dla
Rozwoju Polski Południowej;
- w Celu operacyjnym D.1.
Współpraca z partnerami w
otoczeniu, w kierunku 4. Realizacja
strategii współpracy makroregionu
południowego w obszarze
województwa małopolskiego i
śląskiego, w tym wzmacnianie
współpracy w ramach Europolu
śląsko-krakowskiego, str. 92.
18.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga o charakterze subiektywnym
10
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Nazwa „wymiary” i sama treść graficzna rysunku
sugerują gradację , wg której środowisko jest
najmniej istotne (najniższa pozycja w obrębie strzałki
i najmniejsze kółeczko) a człowiek najważniejszy.
Może zastanawiać również to pozycjonowanie
pozostałych elementów tj. infrastruktury i
gospodarki.
Rozdz.2 „Prognozy i trendy kształtujące procesy
rozwoju regionu”, str.35 ,pkt a – zmiany społeczne,
podpunkt – tendencja wzrostowa skali imigracji
Proponuję dopisać : „wymagająca upowszechniania
postaw w zakresie zwiększania tolerancyjności i
wielokulturowości społeczności lokalnych”
Rozdz.2 „Prognozy i trendy kształtujące procesy
rozwoju regionu”, str.35 ,pkt b – zmiany gospodarcze
Podpunkt – konflikty konwencjonalne….
Proponuję dopisać również „zagrożenie
terrorystyczne”
Rozdz. 5 „Wizja rozwoju” , wiodące idee – str.60,
drugi akapit od góry
Proponuję umieszczenie tego akapitu pod koniec
tego podrozdziału a rozpoczęcie „wiodących idei”
raczej od tego co wynika z trendów rozwojowych i co
należy zmienić
Rozdz. 5 „Wizja rozwoju” ,Wizerunek woj. śląskiego w
perspektywie 2020+, str.61, 5.kropka
Proponuje dodać „ochronę zdrowia”, co ładnie
dopełni kompleksowość zapisu

Rozwoju Województwa
Śląskiego

i nie wskazującym propozycji
zmiany. Intencja autorów była
odmienna- środowisko to podstawa
a infrastruktura ma służyć
człowiekowi.

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego

18.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Proponowany zapis jest przykładem
konkretnego działania a nie
prognozą.

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego

18.04.2013 Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Dodana zostanie prognoza w
zmianach społecznych:
Spadek poczucia bezpieczeństwa.

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego

18.04.2013 Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zmiany spowodowałyby zaburzenie
logiki dokumentu.

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego

18.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
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Rozdz. 5 „Wizja rozwoju”- Organizacja i priorytety
polityki rozwoju woj. śląskiego str.62, szanse
rozwojowe mieszkańców
Proponuję dopisać na końcu „różnych grup
wiekowych”
Drobne uwagi związane z tym, że raz używamy
wyrażenia europol śląsko-małopolski a raz śląskokrakowski a ma być oczywiście ta druga nazwa,
używamy też makroregion południowy a może lepiej
było by makroregion Polski południowej – występuje
to na stronach 42, 61, 92.
Rozdział 1 „Diagnoza strategiczna”, s.31-32
Infrastruktura transportowa
Propozycja opisania korytarzy transportowych
TEN-T
Rozdział 3: „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie”,
mapa nr 14, s. 40 oraz s.49
Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych
powinny pokrywać się z obszarem poszczególnych
Subregionów Województwa Śląskiego

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

18.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis uzyska brzmienie: Rozwijanie
kompetencji i wykształcenia
mieszkańców różnych grup
wiekowych…
24.04.2013 Uwaga zostanie uwzględniona.
Nazwa zostanie ujednolicona i
zmieniona na Europol śląskokrakowski oraz makroregion Polski
Południowej

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dotychczasowy zapis zostanie
doprecyzowany tak aby uwypuklić
różnicę pomiędzy definiowanymi w
Strategii obszarami. W dokumencie
wyróżniono dwie kategorie
obszarów: obszary funkcjonalne,
nazywane również obszarami
polityki rozwoju lub subregionami,
oraz obszary strategicznej
interwencji. W układzie
przestrzenno-funkcjonalnym
województwo śląskie dzieli się na
cztery obszary funkcjonalne:
północny, południowy, centralny i
12
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Rozdział 3: „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie”,
s. 43
Uzupełnienie opisu głównego potencjału subregionu
południowego w zakresie górskiej turystycznej marki
o górę Skrzyczne
Rozdział 3: „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie”,
s. 52, pkt 8

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uzupełnienie opisu obszarów wymagających
rewitalizacji o wykaz miast
40

Rozdział 3: „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie”,
s. 43

Rozdział 3: „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie”,
s. 49

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W tekście zapis zostanie
uzupełniony o przemysł lotniczy.

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie zmieniony w
następujący sposób:
1. Szanse
… dla całego regionu, w tym dla
obszarów wiejskich

W opisie aglomeracji bielskiej brakuje wzmianki o
przemyśle branży lotniczej
42

Rozdział 6 „Analiza SWOT”, s. 66
1) Szanse – należy zapisać dostępność do środków
UE dla całego regionu;
2) Zagrożenia – dopisać ograniczone możliwości

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mapa ma charakter poglądowy i są
na niej wskazane granice gmin.
Ostateczny wykaz będzie określony
w Planie zagospodarowania
przestrzennego.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie uzupełniony zapis po
przecinku Cieszyn –Goleszów Skoczów – Bielsko –Biała.

Uzupełnienie opisu głównych wyzwań subregionu
południowego w zakresie roli transportu szynowego
również o połączenie Bielsko-Biała – Cieszyn
41

zachodni.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zrezygnowano z wymieniania
konkretnych obiektów.
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finansowania przebudowy dróg lokalnych

43

Rozdział 7 „Priorytety, cele, kierunki”, s. 80.
Cel operacyjny B.2 Rozwój kompetencji, umiejętności
i wzrost poziomu aktywności mieszkańców – powinno
być również zaakcentowane kształcenie zawodowe
we wskaźnikach rezultatu wdrożenia tego celu

44
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Rozdział 7 „Priorytety, cele, kierunki”, s. 89
Cel operacyjny C.3 – Wysoki poziom ładu
przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni
– propozycja dodania nowego kierunku działań
dotyczącego rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych
na cele rekreacyjne
Rozdział 7 „Priorytety, cele, kierunki”, s. 95.
Cel operacyjny D.3 – Region w sieci
międzynarodowych i krajowych powiązań
infrastrukturalnych – brak wskaźnika rezultatu dla
infrastruktury drogowej dot. dróg wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych.
Propozycja dodania nowego rozdziału bądź
podrozdziału w ramach Priorytetów, celów i
kierunków rozwoju.
W strategii brak jest wykazu najważniejszych
inwestycji realizujących priorytety określone w
strategii do 2020 roku.

2. Zagrożenia
Zostanie dodany zapis o
ograniczonej możliwości
finansowania przebudowy dróg
lokalnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga zostanie rozpatrzona na
etapie opracowania innych
dokumentów w tym raportu
monitoringowego.

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona,
Zapisy mieszczą się w kierunku C.3.3

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Urząd Miejski w BielskuBiałej

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W kontekście nazwy celu jest już
wskaźnik dotyczący dróg krajowych
w tym ekspresowych i autostrad. Cel
dotyczy powiązań krajowych i
międzynarodowych a nie lokalnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Najważniejsze zadania określone
zostaną w RPO, w strategiach
branżowych oraz w kontrakcie
terytorialnym.
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s. 56
4. Podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa

Kuratorium Oświaty w
Katowicach

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się w punkcie 3
Wyzwań związanych z poprawą
spójności regionu.

25.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zapis zostanie dodany w priorytecie
Szanse rozwojowe mieszkańców w
słabościach: Brak rozwiniętego
systemu doradztwa zawodowego.
Dalsza część zapisu mieści się w
priorytecie Nowa Gospodarka:
Niski poziom współpracy pomiędzy
instytucjami wspierającymi
zatrudnienie oraz w priorytecie
Szanse rozwojowe mieszkańców:
Niska jakość dokształcania
zawodowego i niedostosowanie do
potrzeb rynku pracy.
W priorytecie Szanse rozwojowe
mieszkańców w słabościach zostanie
dopisane: Brak prognoz rozwoju
sytuacji na rynku pracy.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.

Wyzwania związane
z poprawą spójności regionu obejmują:

48

(propozycja dodania)
Rozwijanie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych
s. 64
Kuratorium Oświaty w
Analiza
Katowicach
SWOT słabości
(propozycja dodania):
Brak systemu doradztwa zawodowego
z zaangażowaniem organów prowadzących szkoły i
instytucji rynku pracy.
Brak prognoz rozwoju sytuacji na rynku pracy.

49

s. 64

Kuratorium Oświaty w

25.04.13
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Analiza
SWOT słabości
(propozycja dodania):
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Katowicach

Propozycja jest uszczegółowieniem
istniejących zapisów.

Niska świadomość pracodawców na temat ich roli w
podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego
s. 64
Analiza
SWOT słabości
(propozycja dodania):

Kuratorium Oświaty w
Katowicach

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zbyt szczegółowy. Propozycja
jest uszczegółowieniem istniejących
zapisów.

Brak udziału organów prowadzących w tworzeniu
powiązań między szkołami i pracodawcami
s. 71
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy.
Kierunki działań
(propozycja dodania):

Kuratorium Oświaty w
Katowicach

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mieści się w dotychczasowych
zapisach, w kierunkach działań B.2.1
i B.2.2.

Stworzenie standardów mających na celu związanie
pracodawców z systemem oświaty.
s. 71
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy.
Kierunki działań
(propozycja dodania):

Kuratorium Oświaty w
Katowicach

25.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mieści się w dotychczasowych
zapisach. Propozycja dodania ma
charakter działania a nie kierunku.

25.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie dodany w celu A.2 i

Stworzenie wspólnej, dostępnej bazy regionalnych
pracodawców
oraz
raportów
PUP,
WUP
i innych analiz rynku pracy.
s.71
Kuratorium Oświaty w
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy. Katowicach
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Kluczowi partnerzy realizacji kierunków
(propozycja dodania):
- urzędy statystyczne;
-stowarzyszenia pracodawców.
Miasto Piekary Śląskie wnosi o uwzględnienie jako
jednego z zadań priorytetowych, połączenia
kolejowego międzynarodowego Portu Lotniczego
„Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji
górnośląskiej przez Piekary Śląskie (tzw. wariant VI).

B.2. Podmioty zostaną poszerzone o
organizacje pracodawców oraz
urzędy statystyczne.
Urząd
Śląskie

Miasta

Piekary 26.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W Strategii nie ujęto przedsięwzięć,
konkretne projekty znajdą się w
dokumentach operacyjnych.

55

Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa, s. 77, pkt. 5 - Rozwijanie
i integracja systemu ścieżek rowerowych.
Proponowana zmiana:
5 – Rozwijanie i integracja systemu infrastruktury
rowerowej

Fundacja Napraw Sobie
Miasto

27.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zmienione zostanie brzmienie
kierunku na:
Promocja, modernizacja, rozwijanie i
integracja systemu szlaków i
infrastruktury rowerowej.
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Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa, s. 77-78, pkt. Główne
ścieżki współpracy partnerów realizacji kierunków
Proponowana zmiana: Dopisanie punktu w brzmieniu
„Jst, ich związki i stowarzyszenia + NGO + instytucje
kultury, sportu + media + przedsiębiorcy”
Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa, s. 78, pkt. Zakładane
główne efekty planowanych działań
Proponowana zmiana: Dopisanie punktu w
brzmieniu: „Podniesienie aktywności mobilnej
mieszkańców regionu”

Fundacja Napraw Sobie
Miasto

27.04.13

Fundacja Napraw Sobie
Miasto

27.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostaną dopisane instytucje kultury i
sportu w części dot. kluczowych
partnerów realizacji kierunków i w
głównych ścieżkach współpracy
zgodnie z proponowanym zapisem.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie usunięty zapis w 3 kropce
w Zakładanych głównych efektach
planowanych działań i połączony z
przedoostatnią kropką. Zapis będzie
brzmiał: Aktywność i dobry stan
zdrowia mieszkańców regionu, w
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tym osób starszych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zaproponowane wskaźniki są
wskaźnikami produktowymi i będą
monitorowane na poziomie
realizacji projektów.
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Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa, s. 78-79, pkt. Wskaźniki
rezultatu - osiągnięcia celu operacyjnego
Proponowana zmiana: Dopisanie punktu w
brzmieniu:
„Liczba osób korzystających z
nowej/wyremontowanej infrastruktury rowerowej: 0
– wzrost – dane z monitoringu ruchu”

Fundacja Napraw Sobie
Miasto

27.04.13
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4. Podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa
Wyzwania.. (str. 56)
2. Dostosowywanie usług w placówkach medycznych
w kontekście: zmian demograficznych i rosnącego
zapotrzebowania na usługi dla ludzi starszych,
rosnącego oddziaływania chorób cywilizacyjnych,
wykorzystywania
2. Dostosowywanie usług w placówkach medycznych
w kontekście: zmian demograficznych i rosnącego
zapotrzebowania na usługi dla ludzi starszych,
rosnącego oddziaływania chorób cywilizacyjnych,
wykorzystywania nowoczesnych metod wczesnej
diagnostyki, nowych technologii leczenia.
Organizacja i priorytety.. (str. 62)
Szanse rozwojowe mieszkańców – rozwijanie
kompetencji i wykształcenia mieszkańców
umożliwiających
wdrożenie usług i produktów zaawansowanych, w
tym promocja i tworzenie warunków do rozwoju

Instytut Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego

28.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Instytut Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego

28.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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kształcenia przez całe życie, aktywizowanie
zawodowo i społecznie mieszkańców regionu,
zapewnienie standardu i dostępu do regionalnych
usług zdrowotnych i społecznych, uwzględniających
potrzeby, w tym w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego, socjalnego i publicznego oraz
tworzenie warunków do rozwoju usług
upowszechniających aktywny styl życia i rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
Szanse rozwojowe mieszkańców – zapewnienie
powszechnego dostępu do podstawowych,
regionalnych usług zdrowotnych i społecznych,
uwzględniających potrzeby, w tym w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego, socjalnego i
publicznego oraz tworzenie warunków do rozwoju
usług upowszechniających aktywny styl życia i
rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
rozwijanie kompetencji i wykształcenia mieszkańców
umożliwiających
wdrożenie usług i produktów zaawansowanych, w
tym promocja i tworzenie warunków do rozwoju
kształcenia przez całe życie, aktywizowanie
zawodowo i społecznie mieszkańców regionu.
61

Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa (str; 77)
1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
medycznych, w tym podniesienie jakości
infrastruktury ochrony
zdrowia, rozszerzenie zakresu usług medycznych oraz

Instytut Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego

28.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona. Zostanie
zmodyfikowany zapis kierunku 3,
natomiast kolejność kierunków nie
zostanie zmieniona.
19

podniesienie jakości obsługi pacjentów.
2. Wykorzystanie nowych technologii w tym ICT w
zakresie obsługi pacjenta i diagnostyki zdrowotnej.
3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej, w tym działania
na rzecz ograniczania uzależnień i chorób
cywilizacyjnych
oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, z
uwzględnieniem zmian demograficznych.
1. Stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej, w
tym działania na rzecz ograniczania chorób i
uzależnień cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego
i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian
demograficznych.
2.Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
medycznych, w tym podniesienie jakości
infrastruktury ochrony
zdrowia, rozszerzenie zakresu usług medycznych oraz
podniesienie jakości obsługi pacjentów.
3. Wykorzystanie nowych technologii w tym ICT w
zakresie obsługi pacjenta i diagnostyki zdrowotnej.
62

Wskaźniki rezultatu - osiągnięcia celu operacyjnego
Instytut Medycyny Pracy i
(str. 78):
Zdrowia Środowiskowego
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych.
Umieralność z powodu nowotworów/chorób układu
krążenia na 10 tys. Mieszkańców
Zachorowalność na gruźlicę.
Zachorowalność na alergie i astmę.
Liczba dzieci i młodzieży z nadwagą.

28.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Ze względu na optymalizację i
funkcjonalność systemu
monitoringu liczba wskaźników
została ograniczona. W Strategii
ujęto najważniejsze wskaźniki,
natomiast pozostałe zostaną
zawarte w strategiach branżowych i
systemie monitoringu.
20

Umieralność na nowotwory złośliwe szyjki macicy,
piersi, gruczołu krokowego
63

64

Odpowiadając na wniosek znak: SP
RS.0102.00001.2013, SP RS.KW-00018/13, w sprawie
zaopiniowania projektu „Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”- po
przeanalizowaniu załączonych do pisma
dokumentów, tj. projektu ww. Strategii oraz
prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej
do tego dokumentu- informuję, że w trybie art. 54
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku u jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 zpóźn. zm.) opiniuję pozytywnie projekt
ww. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+”.
W rozdziale „Diagnoza strategiczna”, w części:
„Infrastruktura transportowa”
powinna znaleźć się bardziej szczegółowa informacja
na temat dróg w sieci TEN-T wraz z
mapą tej sieci i opisaniem poszczególnych
transeuropejskich korytarzy transportowych. Jest
to o tyle istotne, iż w nowym okresie programowania
w szczególności będą wspierane drogi
w ramach sieci TEN-T oraz drogi stanowiące
bezpośrednie połączenie z tymi sieciami.
Proponujemy także poszerzyć opis o istniejącą
infrastrukturę lotnisk lokalnych i lądowisk w
województwie śląskim. Zgodnie z przyjętą koncepcją

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Katowicach

29.04.13

Nie wnosi uwag.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona. Zostanie dodany
akapit o sieci TEN-T. Większość
aspektów została uwzględniona w
pełnej wersji Diagnozy strategicznej.
W miarę możliwości dane zostaną
uaktualnione.
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rozwoju lotnisk lokalnych Samorząd
Województwa Śląskiego planuje wspierać rozwój
infrastruktury lotnisk lokalnych. Ma to
również swoje odzwierciedlenie w opiniowanym
dokumencie na stronach: 37 (prognozowany
wzrost roli lotnisk lokalnych), 54 (lotniska lokalne
jako inne kluczowe elementy układu
transportowego), 86 (kierunek działań: wsparcie
rozwoju infrastruktury lotnisk) i 95.
Proponujemy także poszerzyć analizę dotyczącą
pasażerskiego transportu kolejowego, ze
szczególnym uwzględnieniem ruchu pomiędzy
poszczególnymi aglomeracjami i ośrodkami
węzłowymi. Zaprezentowane dane za rok 2010 w
żaden sposób nie odnoszą się do aktualnej
sytuacji w regionie. Ponadto, od tego czasu samorząd
województwa śląskiego dysponuje
większym wpływem na jakość i ilość połączeń.
65

W rozdziale „Diagnoza strategiczna”, W części:
„Infrastruktura ICT” opis infrastruktury ICT został
sprowadzony wyłącznie do użytkowników Internetu
oraz dostępu do usług publicznych, pominięto jednak
ważną kwestię związaną z kompetencjami cyfrowymi
– edukacją dzieci, młodzieży i generacji 50 +.Brak jest
jakichkolwiek danych na ten temat. Jednym z
trendów kształtujących procesy rozwoju regionu jest
m.in. rozwój i zwiększająca się rola ICT, ponadto
jeden z celów tematycznych przyszłego RPO WSL
2014-2020 przewiduje wsparcie wykorzystania
jakości technologii informacyjno - komunikacyjnych,

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
W miarę możliwości dane zostaną
uzupełnione. Większa część
informacji znajduje się w pełnej
wersji Diagnozy strategicznej. Należy
również zauważyć, iż tytuł rozdziału
dotyczy przede wszystkim
infrastruktury ICT.
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67

68

począwszy od sieci szerokopasmowych, eusług oraz
rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa,
dlatego też opis infrastruktury ICT powinien zawierać
informacje o ograniczeniach i brakach w tym
zakresie.
W rozdziale „Diagnoza strategiczna”, W części
„wymiar gospodarczy” w opisie dotyczącym
restrukturyzacji górnictwa i sektora hutniczego
proponujemy rozwinąć opis o efektach
restrukturyzacji, m.in. o informacje o zmianie w
strukturze zatrudnienia, a także „wprowadzeniu” na
rynek szeregu obiektów poprzemysłowych nierzadko
zdewastowanych, wymagających ponownego
zagospodarowania, rewitalizacji, a także
zabezpieczenia. Proces restrukturyzacji przyniósł nie
tylko zmiany formy własności i struktury zarządzania,
ale również szereg negatywnych zjawisk, które nie
zostały do dnia dzisiejszego rozwiązane i stanowią
liczne wyzwania dla samorządów.
W rozdziale „Diagnoza strategiczna”, W części
„zdrowie” podniesiony jest problem wysokiej
zapadalności, chorobowości oraz umieralności z
powodu gruźlicy. Odpowiedzią na ten problem może
być np. projekt Bytomia pn. „Utworzenie Śląskiego
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Bytomiu” projekt zgłoszony do realizacji w ramach kontraktu
terytorialnego.
W żadnym miejscu diagnozy strategicznej, w tym w
opisie dot. turystyki nie ma zdania o produktach
turystycznych województwa, w tym o istnieniu szlaku

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przedstawiane dane w publicznej
statystyce w dłuższym okresie czasu
są nieporównywalne ze względu na
zmianę klasyfikacji.
Informacja o stanie zatrudnienia w
sektorze przedsiębiorstw (w
górnictwie i wydobywaniu) została
zamieszczona w pełnej wersji
Diagnozy, w rozdziale dotyczącym
rynku pracy.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia w
ramach dokumentów operacyjnych.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis w diagnozie
strategicznej.
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zabytków techniki, które niejednokrotnie wymagają
od zaraz podjęcia działań zapobiegających ich
niszczeniu i znacznego doinwestowania. W
przypadku np. Bytomia są to Elektrociepłownia
Szombierki i Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, na
rewitalizację których planowane jest pozyskanie
dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020.
Naszym zdaniem błędem diagnozy strategicznej jest
Śląski Związek Gmin i
też brak uwzględnienia w niej wyraźnie odrębnego
Powiatów
wymiaru przestrzennego, posiadającego
fundamentalne znaczenie w aspekcie kondycji
strategicznej województwa. W efekcie zbyt
ogólnikowo i nieprecyzyjnie opisano także aktualny
stan przestrzeni. Zbyt słabe są wzmianki o jej
relatywnie niskiej jakości, o braku spójności
przestrzennej i istniejących konfliktach
przestrzennych, dominującym chaosie, a także niskiej
jakości krajobrazu. Nie wymieniono także istniejących
regulacji prawnych, kształtujących zły - a nie jak
napisano niewydolny – system planowania
przestrzennego. Należy jednocześnie pamiętać, że
alternatywą dla racjonalnego gospodarowania
przestrzenią, przejawiającego się m.in. w
zagospodarowaniu centralnych dzielnic miast jest
stale postępujące rozpraszanie zabudowy
(występujące najczęściej w formie chaotycznej
suburbanizacji), przekładające się na stały wzrost
kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury
publicznej, a także kosztów usług publicznych.
Procesy te (niedostatecznie uwypuklone w strategii),

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona. Zapis
zostanie dodany w rozdziale
poświęconym systemowi wdrażania,
w wyzwaniach i w opisie obszaru
priorytetowego C. Przestrzeń.
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o ile nie zostaną zahamowane, będą miały przez
dziesięciolecia wysoce negatywny wpływ na rozwój
województwa (w tym zwłaszcza na możliwości
finansowe samorządów lokalnych). O ile procesy
marnotrawnego wykorzystania przestrzeni nie
zostaną powstrzymane, województwo może zostać
trwale zepchnięte w ścieżkę rozwoju ekstensywnego,
mało innowacyjnego, z możliwością długotrwałego
dryfu rozwojowego, a w znacznych częściach
województwa może się pojawić tzw. Negatywna
spirala wzrostu.
W części diagnostycznej dokumentu zbyt mało uwagi Śląski Związek Gmin i
poświęcono też znaczeniu i charakterystyce
Powiatów
obszarów wiejskich, ich aktualnej kondycji,
problemów małych gmin wiejskich, głównych
wyzwań. W zasadzie odrębnie wspomniano jedynie o
rolnictwie, z którego - mimo, że ma to istotne
znaczenie - utrzymuje się zaledwie kilka procent
ludności zamieszkującej obszary wiejskie (ponad 1
mln osób). Sytuacja ta utrwala wąskie, niezwykle
anachroniczne postrzeganie obszarów wiejskich, tj.
wyłącznie przez pryzmat rolnictwa, co jest jednym z
powodów ich marginalizacji i niedostrzegania
pozostałych potencjałów rozwojowych. Jest to
zresztą stała dotychczas tendencja, utrzymująca się w
dokumentach strategicznych Samorządu
Województwa Śląskiego. Należałoby chociaż
skrótowo opisać inne sektory gospodarki, usługi itd.
oraz przynajmniej wspomnieć o rozpoczęciu przez
Samorząd Województwa prac nad Strategią Rozwoju

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Temat jest rozwinięty w pełnej
wersji Diagnozy strategicznej,
ponadto powstanie odrębna
strategia poświęcona tym
zagadnieniom (strategia branżowa
odnosząca się do rolnictwa i
terenów wiejskich).
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Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku
2030.
W rozdziale „prognozy i trendy kształtujące procesy
Śląski Związek Gmin i
rozwoju regionu” niespójne jest sformułowanie
Powiatów
„zmniejszająca się liczba studentów, mimo obecnego
wzrostu, przy towarzyszącym wzroście zróżnicowań
regionalnych i koncentracji w największych obszarach
miejskich”. Sytuacja znaczącego zmniejszania się
liczby studentów dotyczy już, tytułem przykładu,
uczelni zlokalizowanych w Częstochowie, w której
istnieje obawa, iż dwie prywatne uczelnie zostaną
zlikwidowane ze względu na brak wystarczającej
liczby studentów, co dodatkowo pogłębi trudności
demograficzne miasta. Także sformułowanie „wzrost
udziału środków wsparcia przyznawanych według
klucza tematycznego, a nie terytorialnego, co
umożliwi tworzenie sieci współpracy miast czy
regionów, w zależności od podejmowanego obszaru
niespójne jest z zapisem dot. ukierunkowania
terytorialnego środków – w krajowej polityce
rozwoju dot. przyszłego okresu programowania
widoczna jest intencja pogłębienia podejścia
terytorialnego do zagadnień rozwoju.
W podpunkcie B„zmiany gospodarcze” (str.35)
proponujemy usunąć punkt „konflikty
konwencjonalne i konflikty z użyciem broni
masowego rażenia”. Jest całkowicie oczywiste, że
wymieniona przesłanka nie należy do uwarunkowań
wpływających bezpośrednio na procesy rozwoju
województwa, zwłaszcza w kontekście zmian

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Prognoza w części a) zmiany
społeczne „…zmniejszająca się liczba
studentów…” zostanie
przeformułowana:
Niska dynamika wzrostu liczby
studentów.
Druga uwaga:
Prognoza w części c)zmiany
infrastrukturalne „…wzrost udziału
środków wsparcia…” zostanie
usunięta.
Trzecia uwaga. Uwaga nie zostanie
uwzględniona.
Konflikty konwencjonalne i konflikty
z użyciem broni masowego rażenia
jeśli nie dotyczą bezpośrednio
województwa to wpływają na
gospodarkę regionu poprzez zmiany
na rynkach światowych.
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gospodarczych (wskazuje natomiast na pewne
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, ale to już
zupełnie inna grupa uwarunkowań).
W rozdziale „zróżnicowania wewnętrzne w regionie” Śląski Związek Gmin i
(mapa nr 14, s. 40 oraz s. 49)
Powiatów
proponujemy, aby starannie rozważyć zgłaszaną
przez szereg samorządów sugestię, zgodnie z
którą obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych
powinny pokrywać się z obszarem
poszczególnych subregionów województwa
śląskiego. Delimitacja obszarów funkcjonalnych
została dokonana na podstawie zapisów KPZK 2030,
tj. dokonano delimitacji na poziomie
regionalnym. Obszary funkcjonalne ośrodków
regionalnych tworzone są wokół ośrodków
niepełniących funkcji ośrodków wojewódzkich, ale
mających duży potencjał i duże znaczenie
dla rozwoju kraju z punktu widzenia celów
przestrzennego zagospodarowania kraju. Strategia
Rozwoju Województwa Śląskiego z 2000 r. również
określiła obszary polityki rozwoju
(subregiony). Delimitacja ta została poprzedzona
długotrwałym procesem konsultacyjnym
oraz analizami w zakresie określenia wspólnych
problemów i potencjałów rozwojowych. W
ramach RPO WSL 2007-2013 wprowadzono programy
rozwoju subregionów, które
dotyczyły poszczególnych obszarów rozwoju. Mając
na względzie przygotowania do nowego
okresu programowania oraz wprowadzenie

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dotychczasowy zapis zostanie
doprecyzowany tak aby uwypuklić
różnicę pomiędzy definiowanymi w
Strategii obszarami. W Strategii
wyróżniono dwie kategorie
obszarów: obszary funkcjonalne,
nazywane również obszarami
polityki rozwoju lub subregionami,
oraz obszary strategicznej
interwencji. W układzie
przestrzenno-funkcjonalnym
województwo śląskie dzieli się na
cztery obszary funkcjonalne:
północny, południowy, centralny i
zachodni.
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mechanizmu tzw. zintegrowanych inwestycji
terytorialnych (ZIT) obszarów funkcjonalnych miast
wojewódzkich oraz miast regionalnych
postuluje się, aby obszary funkcjonalne miast
regionalnych pokrywały się z obszarami
polityki rozwoju (subregionami), które funkcjonują w
obecnym okresie programowania środków UE (patrz
również na uwagę dot. subregionu zachodniego
zawartą na str. 6
niniejszego stanowiska).
73

W tym samym rozdziale w części poświęconej
subregionowi centralnemu pojawia się
sformułowanie „wykorzystanie terenów
poprzemysłowych w procesach rewitalizacyjnych;
rewitalizacja centrów i podniesienie jakości
przestrzeni publicznych wpływające na poprawę
wizerunku miast”. Odpowiedzią na to wyzwanie jest
m.in. lokalizacja Śląskiego Centrum
Nauki w Elektrociepłowni Szombierki.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia w
ramach dokumentów operacyjnych.
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Wśród głównych potencjałów subregionu wymienia
się m.in. „infrastrukturę transportową z lotniskiem
tworzącą szansę rozwoju węzła transportowego;
potencjał wysokiej dostępności komunikacyjnej
decydujący o możliwościach rozwoju logistyki”.
Proponujemy uzupełnić to sformułowanie lub dodać
osobne sformułowanie „potencjał wykorzystania
lotnisk lokalnych do rozwoju funkcji biznesowych”.
W części poświęconej subregionowi południowemu
wśród głównych jego potencjałów m.in. wymienia się

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W potencjałach subregionu
środkowego dodany zostanie zapis
„potencjał wykorzystania lotnisk
lokalnych do rozwoju funkcji
biznesowych”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona.
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„turystykę opierającą się na dobrze rozwiniętej
infrastrukturze turystycznej, tradycjach, wizerunku;
górskie turystyczne marki regionu: Szyndzielnia,
Klimczok, Góra Żar”, natomiast zapomniano o górze
Skrzyczne, głównej marce turystycznej miasta
Szczyrk. Ze względu na zakończenie ważnej
inwestycji, będącej częścią projektu kluczowego
„Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu
Południowego”, jakim jest zagospodarowanie stoku
Dębowca, należałoby w towarzystwie ww. gór
uwzględnić również Dębowiec. Dębowiec jest
ważnym elementem infrastruktury turystycznej w
całym subregionie, ze względu na swój całoroczny
charakter oraz bliskie sąsiedztwo Szyndzielni i
stanowi wraz z nią górską, turystyczną markę
regionu. Dlatego też proponujemy dodanie
sformułowania „kompleks Szyndzielnia – Dębowiec”.
Uzupełnić należy także „górskie turystyczne marki
regionu” o ośrodki z okolic Szczyrku, Wisły czy
Ustronia. Są też inne ośrodki mające swoją markę,
zwłaszcza jako ośrodki narciarskie.

Zrezygnowano z wymieniania
konkretnych obiektów.
Uwaga druga zostanie
uwzględniona. W wyzwaniach
subregionu południowego dodany
zostanie zapis „rozwój turystycznej
inicjatywy klastrowej”.
Uwaga trzecia zostanie
uwzględniona. Dodany zostanie po
przecinku zapis: Cieszyn –Goleszów Skoczów – Bielsko –Biała.
Uwaga czwarta zostanie
uwzględniona.
Dodany zostanie zapis: „…w tym
samochodowy, lotniczy…”

Główne potencjały subregionu południowego
należałoby uzupełnić o kształtowanie się klastra w
dziedzinie turystyki, a po stronie „głównych wyzwań”
należałoby dodać sformułowanie „rozwój
turystycznej inicjatywy klastrowej na pozostałe
powiaty subregionu celem integracji oraz stworzenia
jednolitego systemu informacji turystycznej.
„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia
29

innowacyjnych działań. Turystyczna Inicjatywa
Klastrowa Bielska-Białej” jest I etapem stworzenia
klastra turystycznego, który początkowo obejmuje
branżę turystyczną o zasięgu lokalnym, aczkolwiek w
założeniu Lokalna Organizacja Turystyczna, która ma
być efektem realizacji niniejszego przedsięwzięcia ma
za zadanie rozwijać klaster, a zatem swoim zasięgiem
może objąć cały subregion południowy. W związku z
dużym potencjałem rozwoju klastra turystycznego
oraz ogólnie rosnącym znaczeniem popularności
koncepcji klastrów oraz wpływu klasteringu na
rozwój gospodarczy regionu - proponujemy
uwzględnienie niniejszego przedsięwzięcia zarówno
wśród potencjałów, jak i wyzwań subregionu
południowego.
Uzupełnienia wymagają również główne wyzwania
subregionu południowego w zakresie roli transportu
szynowego o połączenie Bielsko-Biała – Cieszyn.
Bielsko-Biała – Cieszyn to równie istotne połączenie
jak wymienione w projekcie Strategii Żywiec - Sucha
Beskidzka.
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W opisie aglomeracji bielskiej brakuje też wzmianki o
przemyśle branży lotniczej. W ramach sektora
gospodarczego wymienia się jedynie przemysł
motoryzacyjny, natomiast istotne znaczenie ma
również rozwijający się i innowacyjny z natury
przemysł lotniczy.
W części poświęconej subregionowi zachodniemu

Śląski Związek Gmin i

29.04.13

Uwaga pierwsza zostanie częściowo
30

proponujemy uzupełnić opis o
Powiatów
następujące potencjały „oferta kulturalna głównych
ośrodków subregionu o znaczeniu
ponadlokalnym, w tym cykliczne wydarzenia o randze
krajowej, wysoka atrakcyjność
inwestycyjna dla działalności przemysłowej,
potwierdzona wysokimi rankingami oraz
obecnością inwestycji zagranicznych, bogate tradycje
przemysłowe wraz z rozwiniętym
szkolnictwem zawodowym oraz rozwijający się sektor
szkolnictwa wyższego w głównych
miastach subregionu”.

uwzględniona.
Zostanie dopisany potencjał:
„Wysoka atrakcyjność
inwestycyjna dla działalności
przemysłowej, potwierdzona
wysokimi rankingami oraz
obecnością inwestycji
zagranicznych”.
Pozostałe propozycje mieszczą się w
ramach już wskazanych
potencjałów.

Proponujemy także poprawić opis „dobry
wewnętrzny układ komunikacyjny, włączony w układ
powiązań krajowych i międzynarodowych” na
„relatywnie dobry wewnętrzny układ komunikacyjny,
włączony w sieć powiązań krajowych i
międzynarodowych”.

Uwaga druga zostanie
uwzględniona. Zostanie dopisane
słowo „relatywnie”.

Diagnoza nie w pełni oddaje wszystkie potencjały
oraz wyzwania stojące przed subregionem
zachodnim. Proponujemy uzupełnić opis o
następujące wyzwania „podniesienie jakości
wewnętrznych połączeń drogowych i kolejowych na
osi wschód - zachód, poprawa jakości środowiska,
powietrza i wód powierzchniowych”.
Według naszej oceny zaprezentowany w dokumencie
zasięg Aglomeracji Rybnickiej wraz z jej obszarem

Uwaga trzecia zostanie
uwzględniona. Dodane zostaną dwa
wyzwania:
„podniesienie jakości wewnętrznych
połączeń drogowych i kolejowych na
osi wschód – zachód” oraz
„poprawa jakości środowiska”.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Delimitacja metropolii i aglomeracji
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funkcjonalnym powinien raz jeszcze zostać poddany
delimitacji. Zastrzeżenie dotyczy
zarówno samego obszaru Aglomeracji, jak i jej
obszaru funkcjonalnego. Jak zaznaczono w
projekcie Strategii na stronie 47, zaprezentowana
delimitacja obszarów aglomeracji i
obszarów funkcjonalnych ma charakter wstępny.
Według naszej oceny i posiadanej wiedzy granice
tych obszarów powinny przebiegać inaczej i być
poszerzone w szczególności o gminy
powiatów rybnickiego i wodzisławskiego. Wynika to
m.in. z zaprezentowanych analiz w
Zeszycie RCAS nr 1, rzeczywistej ciągłości zabudowy,
istniejących powiązań
komunikacyjnych oraz obsługi administracyjnej i
obszaru oddziaływania instytucji. Ponadto
chcemy zwrócić uwagę na występowanie błędów
przy stosowaniu wybranej metody, o czym
wspomniano w Zeszycie RCAS nr 1 (Rozdział 6).
Skutkuje to tym, że wybrana metoda nie
może być jedynym kryterium wyznaczania obszarów
funkcjonalnych.

oraz ich bezpośredniego otoczenia
funkcjonalnego zawarta w projekcie
SRW ma charakter wstępny, a
ostateczna delimitacja zostanie
przeprowadzona w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego.
Delimitację zawartą w projekcie
SRW wykonano w oparciu o metodę
wskaźnikową zastosowaną w
Zeszycie Analizy RCAS nr 3, nie zaś w
oparciu o metodę Continuous
Intramax Analysis zastosowaną w
Zeszycie Analizy RCAS nr 1. W
związku z powyższym ocena metody
Continuous Intramax Analysis
zawarta w Zeszycie nr 1 nie dotyczy
delimitacji zamieszczonej w
projekcie Strategii.
Kryterium administracyjne nie
zostało zastosowane w delimitacji
bezpośredniego otoczenia
funkcjonalnego ponieważ nie
odzwierciedla ono rzeczywistych
powiązań funkcjonalnych; kryterium
to zostało zastosowane w delimitacji
metropolii i aglomeracji – oprócz
wymaganej wielkości wskaźnika
sumarycznego musiał być spełniony
warunek, że metropolię i
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aglomeracje tworzą gminy miejskie
oraz miejsko-wiejskie (jeżeli miasto
graniczy bezpośrednio z gminą
miejską).
Kryterium istniejących powiązań
komunikacyjnych nie zostało
zastosowane ponieważ jest ono
bezpośrednio związane z kryterium
rzeczywistych powiązań
gospodarczo-przestrzennych oraz
minimalnych dojazdów do pracy.
Kryterium gęstości zabudowy
zwartej i gęstej zostało zastosowane
do delimitacji metropolii i
aglomeracji; natomiast kryterium to
nie może mieć wpływu na
delimitację obszarów
funkcjonalnych ponieważ
przynależność gminy do takiego
obszaru zależy od jej powiązania z
metropolią lub aglomeracją, nie zaś
od jej zabudowy.
77

Obszary strategicznej interwencji (OSI) opisane m.in.
na stronach 47-55
omawianego dokumentu mają zapewne najbardziej
niezadowalający charakter w omawianym tekście, ze
względu na brak staranności w ich opisie. Przede
wszystkim opis tych obszarów jest minimalistyczny,
obejmuje wybrane aspekty, a nie podchodzi do

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Problemy te zostały uwzględnione w
kierunkach działań, natomiast reszta
problemów zostanie opisana w
dokumentach polityki miejskiej i
Planie zagospodarowania
przestrzennego. Nie przewiduje się
33

kwestii całościowo. Nie można przy obszarach
wymagających rewitalizacji sprowadzać problemu
jedynie do obszarów poprzemysłowych z
pominięciem pięknych, choć zdewastowanych,
zabytkowych w wielu wypadkach centrów miast
województwa śląskiego, gdzie kumulują się problemy
społeczne, nie związane z upadłymi dzielnicami
przemysłowymi. Pomijanie tych obszarów
uniemożliwia zmianę funkcji z ubogiej mieszkaniowej
(w większości lokatorskiej bądź wręcz socjalnej) do
ekskluzywnych usług lokalizowanych w centralnych
dzielnicach, po lub w trakcie rewitalizacji, często z
udziałem przyszłych przedsiębiorców - inwestorów.
Te cenne dzielnice wymagają szczególniej troski, są
bowiem często (lub mogą się stać) wizytówkami
miast. Bez wsparcia ze strony budżetu Państwa i
źródeł zewnętrznych samorządy miejskie nie
poradzą sobie z tym problemem, a jest to problem
poważny, o dużej skali i mający
fundamentalne znaczenie z punktu widzenia
zwartości miast, która powinna być
bezwzględnie wspierana ze strony Samorządu
Województwa. Należy bowiem pamiętać, że
alternatywą dla zagospodarowania centralnych
dzielnic miast jest stale postępujące
rozpraszanie zabudowy (występujące najczęściej w
formie chaotycznej suburbanizacji),
przekładające się na stały wzrost kosztów budowy i
eksploatacji infrastruktury publicznej, a
także kosztów usług publicznych. Procesy te

rozszerzenia opisów w tej części
dokumentu.
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(niedostatecznie uwypuklone w strategii), o ile
nie zostaną zahamowane, będą miały przez
dziesięciolecia wysoce negatywny wpływ na
rozwój województwa (w tym zwłaszcza na możliwości
finansowe samorządów lokalnych).
Konieczne są zatem zintegrowane działania, spójne
zwłaszcza z dokumentami strategicznymi
i realizowane na ich podstawie. Wszystkie OSI
wymagają uzupełnienia opisów, by
przedstawiały odpowiednio stan rzeczywisty,
zarówno w kontekście szans, jak i wyzwań.
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OSI, zgodnie z zapisami KSRR są obszarami, wobec
Śląski Związek Gmin i
których m.in. wymagana jest
Powiatów
interwencja Rządu, ze względu na ciężar, którego
region sam nie jest w stanie udźwignąć. Na
spotkaniach z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Śląskiego wielokrotnie
wspominano, że obszarami strategicznej interwencji
będą objęte miasta i dzielnice
wymagające rewitalizacji i na tych obszarach będzie
następowała koncentracja funduszy
unijnych. OSI – obejmujące całe miasta - miały być
wskazane w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego, natomiast w dokumencie
zostało wyodrębnionych aż 12 typów
obszarów strategicznej interwencji, które łącznie
obejmują całe województwo. Nie ma
natomiast żadnych jednoznacznych wskazań, które
konkretnie z miast w województwie
stanowią obszary strategicznej interwencji. Wskazana

29.04.13

Uwagi nie zostaną uwzględnione.
Przedstawiona uwaga jest
niejednoznaczna i w wielu miejscach
odmienna od zapisów KSRR, KPZK i
innych dokumentów strategicznych.
Należy podkreślić, że ostateczny
sposób wykorzystania OSI w polityce
rozwoju nie został dookreślony na
obecnym etapie prac Rządu RP.
Strategia w głównej mierze definiuje
typy OSI, a nie ich przestrzenny
wymiar. Zgodnie z propozycjami to
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
wskaże ostateczną delimitację tych
obszarów. Zaproponowana wstępna
delimitacja niektórych typów OSI
stanowi pierwszą próbę określenia
ich wymiaru przestrzennego.
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delimitacja powoduje, że priorytetowe
wparcie obejmie zatem całe województwo - a nie jak
zamierzano uprzednio – będzie koncentrowało się na
wybranych w województwie obszarach strategicznej
interwencji.
Oznacza to zagubienie zasadniczej, strategicznej
orientacji w tym dokumencie. Jeżeli bowiem
całe województwo ma być objęte różnymi obszarami
interwencji, w efekcie oznacza to brak
koncentracji środków na obszarach wymagających
szczególnej uwagi (np. na dzielnicach
miejskich, szczególnie mocno zdegradowanych). Poza
tym zapisy strategii wskazują, że dla
każdego OSI opracowywane będą strategie,
programy OSI. Oznacza to, iż będą to dodatkowe
dokumenty poza programami rozwoju subregionów,
strategiami rozwoju obszarów
funkcjonalnych, strategiami i programami rozwoju
lokalnego. Jednak brak jest wskazania,
kto będzie odpowiedzialny za opracowywanie w/w
dokumentów, np. dla obszarów
wymagających rewitalizacji, obszarów cennych
przyrodniczo, skoro dokument nie precyzuje
konkretnie granic tych obszarów.
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W rozdziale „podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa, wyzwania
związane z poprawą spójności regionu” proponujemy
zmianę pkt. 1 – „stworzenie systemu
profilaktyki zdrowotnej w celu poprawy zdrowia”.
Stworzenie właściwego systemu

Decyzje odnośnie wsparcia ze strony
rządowej jak również ze strony
regionu poszczególnych typów OSI
będą zapadały na etapie wdrażania
Strategii.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów
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Uwaga pierwsza zostanie
uwzględniona. Pkt. 1 zostanie
przeformułowany: „Poprawa stanu
zdrowia poprzez stworzenie systemu
profilaktyki zdrowotnej oraz
zapewnienie dostępności do
36

profilaktyki wpłynie na poprawę stanu zdrowia i
zmniejszy potrzebę zapewnienia dostępu do
specjalistycznej opieki zdrowotnej.
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Proponujemy także uzupełnienie pkt. 2 o
sformułowanie „zapewnienie właściwej opieki
paliatywnej mieszkańcom regionu poprzez wparcie
budowy hospicjów stacjonarnych”. W województwie
śląskim liczącym ok. 4,6 mln mieszkańców liczba osób
starszych osiągnie według prognoz demograficznych
w ciągu kilku lat poziom
ponad 1 mln i będzie stanowić blisko ¼ ogólnej liczby
mieszkańców. Stąd wynika pilne
zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, w tym
dla osób chorych terminalnie. Nie
podjęcie tej kwestii w strategii województwa
śląskiego zakłóca zasadę zrównoważonego
rozwoju, nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb
społecznych w tym zakresie.
W części pn. „wyzwania związane z poprawą
konkurencyjności regionu”
proponujemy dodać sformułowanie „tworzenie
warunków sprzyjających powrotom młodych
osób z emigracji oraz sprzyjających ich zatrzymaniu
na regionalnym rynku pracy”.
W części pn. „wyzwania związane z równoważeniem
procesów rozwoju regionu” pkt.
17 wnosimy uzupełnić o fragment „mieszkalnictwo
komunalne i socjalne”. Podniesienie
jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie

specjalistycznej opieki zdrowotnej”.
Uwaga druga zostanie częściowo
uwzględniona. Wyzwanie drugie
obejmuje zagadnienia opieki
paliatywnej. Zagadnienia te
mieszczą się również w kierunku
działania B.1.1.
Natomiast zostanie dodany efekt w
celu B.1, w zakładanych głównych
efektach planowanych działań:
„Dostępna i wysokiej jakości opieka
paliatywna”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów
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Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dopisane do 10 wyzwania
„…oraz tworzenie warunków
sprzyjających powrotom młodych
osób z emigracji”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów
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Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona.
Charakter uwagi jest zbyt
szczegółowy. Na etapie wyzwań
wskazując na mieszkalnictwo
37
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potrzeby mieszkaniowej poprawi
atrakcyjność regionu i przyciągnie do regionu nowych
mieszkańców, może wpłynąć na
poprawę współczynnika dzietności oraz niwelować
spadkową tendencję liczby ludności w
województwie. Generalnie mówiąc, kwestie
mieszkalnictwa, które mają ogromne znaczenie z
punktu widzenia pogłębiającego się kryzysu
demograficznego, zostały bardzo słabo
uwypuklone w projekcie Strategii.

autorzy mieli na uwadze wszystkie
typy wsparcia mieszkalnictwa w tym
również komunalnego i socjalnego.

Proponujemy też dodać punkt „uporządkowanie
zarządzania przestrzenią regionu”. Uporządkowanie
w tym zakresie wpłynie na poprawę
konkurencyjności województwa śląskiego.

Uwaga druga nie zostanie
uwzględniona. Kwestie związane z
zagospodarowaniem przestrzennym
są ujęte w „wyzwaniach związanych
z równoważeniem procesów rozwoju
regionu” pkt.17.
Uwaga pierwsza zostanie
uwzględniona. Zostanie dodany
zapis do drugiego punktu o
współpracy władz regionalnych i
lokalnych.

W części „wyzwania związane z synergią celów w
regionie” w pkt. 2 wnosimy o
zmianę sformułowania „poprawa jakości zarządzania
rozwojem regionu, w tym intensywna
współpraca władz regionalnych i lokalnych na rzecz
wykreowania regionu metropolitalnego o
dynamicznie rozwijających się sektorach inteligentnej
specjalizacji.” Wykreowanie regionu
metropolitalnego wymaga zaangażowania we
współpracę władz wszystkich szczebli.
Proponujemy brzmienie pkt. 7 następująco „zmianę
wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Poprawa jakości zarządzania
rozwojem regionu, w tym
intensywna
współpraca władz regionalnych i
lokalnych na rzecz wykreowania
regionu metropolitalnego o
dynamicznie rozwijających się
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województwa śląskiego poprzez wspólne kreowanie
przez władze regionalne i lokalne ofert
inwestycyjnych, kulturalnych, turystycznych
mających na celu przyciąganie i zatrzymywanie
mieszkańców i inwestorów”. Proponowane
sformułowanie wiąże się z szerokim kreowaniem
wizerunku regionu metropolitalnego z
wykorzystaniem różnych czynników, nie tylko w
oparciu o posiadane walory przyrodnicze.
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W rozdziale „wizja rozwoju” we fragmencie tekstu, w
którym znajdują się słowa „do tego typu wartości
wpływających na kształt województwa śląskiego
zaliczyć należy” powinno się zdecydowanie wykreślić
słowa „postawy zachowawcze, roszczeniowe i
ksenofobiczne niektórych grup społecznozawodowych i społeczności lokalnych……oraz bariery
mentalne i postawy pasywne w dążeniu do
nowoczesności” (str. 60), bowiem brzmią one
fatalnie. Prosimy także o wyjaśnienie, co autor tego
sformułowania miał na myśli. Dążenie ku
nowoczesności niekoniecznie oznacza poprawę
jakości życia mieszkańców województwa śląskiego.
Wydaje się, że „nowoczesność” w projekcie Strategii

sektorach inteligentnej specjalizacji.
Uwaga druga zostanie
uwzględniona.
Zapis pkt. 7 zostanie zmieniony
zgodnie z propozycją: zmianę
wewnętrznego i zewnętrznego
wizerunku
województwa śląskiego poprzez
wspólne kreowanie przez władze
regionalne i lokalne ofert
inwestycyjnych, kulturalnych,
turystycznych mających na celu
przyciąganie i zatrzymywanie
mieszkańców i inwestorów
Śląski Związek Gmin i
Powiatów
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Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wizję w projekcie Strategii oparto
na zapisach dotychczasowej wizji
wypracowanej przez liderów
regionalnych w roku 2008.
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nie wolna jest od tendencji do pewnej jej
ideologizacji i fetyszyzacji. Istnieje wiele dowodów, iż
pewne nurty przeobrażeń w ramach nowoczesności
prowadzą do destrukcyjnych zmian społecznych i
kulturowych, osłabiając w dłuższym okresie czasu
podstawy dotychczasowej witalności i siły
technologicznej i gospodarczej społeczności
narodowych i regionalnych (wydaje się, że ten sam
mechanizm leży u podstaw kryzysu Europy i jej
zdolności konkurencyjnych). W efekcie coraz częściej
pojawiają się uzasadnione głosy, że nowoczesność –
zwłaszcza w niektórych jej interpretacjach –
niekoniecznie prowadzi do zrównoważonego
rozwoju, a w konsekwencji do trwałego dobrobytu i
poprawy jakości życia. Świadczą o tym dobitne
przykłady niektórych krajów postkomunistycznych (w
tym również Polski), gdzie proces transformacji nie
doprowadził dotychczas do powstania trwałych
podstaw długofalowego rozwoju, a jedynie do
poprawy dobrobytu stosunkowo wąskich grup
mieszkańców i wyspowo przejawiających się
przykładów sukcesu, zwykle o charakterze lokalnym,
ale nie połączonych w szersze powiązania i sieci.
Poważnym problemem jest też pogarszanie się
poziomu kapitału społecznego, a także bardzo
ograniczona liczebność grup społecznych zdolnych do
funkcjonowania w realiach wysoce konkurencyjnej,
innowacyjnej Nowej Ekonomii.
W rozdziale „analiza SWOT, obszar priorytetowy C –
przestrzeń” w części „zagrożenia” należy dopisać

Śląski Związek Gmin i
Powiatów
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Uwaga zostanie uwzględniona.
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ograniczone możliwości finansowania przebudowy
dróg lokalnych w okresie programowania 2014 2020. Nowy okres programowania środków
europejskich przewiduje wsparcie wyłącznie dla dróg
wysokich kategorii stanowiących połączenie z siecią
TEN-T, natomiast istnieją ogromne potrzeby
finansowe w związku z potrzebą poprawy stanu dróg
lokalnych. Ma to szczególne znaczenie z punktu
widzenia rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie
położonych peryferyjnie w stosunku do centrum
województwa. Kwestia ta zdecydowanie powinna
znaleźć się w Strategii, mimo że ze względu na ringfencing drogi lokalne w kolejnej perspektywie
finansowej UE pozostaną w zasadzie poza
możliwością finansowania. Naszym zdaniem jednak
nie jest to powód, dla którego te kwestie powinny
być pominięte w Strategii, bowiem budowa i
modernizacja szczególnie istotnych dróg lokalnych
może być finansowana z innych środków. Szczególnie
trudna jest sytuacja w tej dziedzinie subregionu
północnego, a zwłaszcza dotycząca dróg krajowych i
lokalnych alternatywnych wobec planowanej do
wybudowania na północ od Częstochowy autostrady
A1, która najprawdopodobniej zostanie
poprowadzona na tym odcinku w śladzie DK1 / S1
(istniejące drogi zostaną wówczas całkowicie
zniszczone).
Zbyt delikatnie opisano także aktualny stan
przestrzeni. Zbyt słabe są wzmianki o jej relatywnie
niskiej jakości, o braku spójności przestrzennej i
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Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Szczegółowe kwestie dotyczące
aspektów przestrzennych zostaną
41

istniejących konfliktach przestrzennych,
dominującym chaosie, a także niskiej jakości
krajobrazu. W zagrożeniach nie wymieniono także
istniejących regulacji prawnych, kształtujących zły - a
nie jak napisano niewydolny – system planowania
przestrzennego.
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Słabością prac nad strategią jest jej mała spójność.
Istnieją bowiem strategie sektorowe, których
ustalenia nie są w ogóle lub w pełni uwzględnione w
obecnym projekcie strategii. W szczególności dotyczy
to Strategii Ochrony Przyrody, przyjętej przez Sejmik
Województwa Śląskiego w listopadzie 2012 r. Z
punktu widzenia prac w gminach i powiatach nad
lokalnymi strategiami rozwoju, a także planami i
strategiami rozwoju subregionów, rzeczą bardzo
niekorzystną jest też brak Strategii Rozwoju Systemu
Transportu, która w świetle zapowiedzi ma być
udostępniona dopiero w czerwcu br. Strategia
Rozwoju Województwa Śląskiego powinna
obejmować główne wątki strategii sektorowych i je
merytorycznie „spinać”, zapewniając pełną spójność
koncepcji rozwoju województwa. Należy też w tym
kontekście zwrócić uwagę na brak należytej
kolejności prac, także w kontekście prac nad
programowaniem kolejnej perspektywy finansowej
(co prawda w części wynika to z zaburzonego rytmu
przygotowań do przyszłego okresu programowania
na wyższych poziomach). Tytułem przykładu, decyzje

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

zapisane w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa i w dokumentach
poświęconych polityce miejskiej.
„Zły” jest pojęciem bardzo szerokim,
subiektywnym, negatywnie
naznaczonym, w dokumencie
starano się unikać takich określeń.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Strategia w pełni wykorzystuje
strategie sektorowe lecz nie może
ona stanowić skopiowania ich
zawartości. Strategia jest
dokumentem o ogólniejszym
charakterze, rozwiązania
szczegółowe są natomiast zawarte w
strategiach branżowych. SRW
obowiązuje od roku 2000, natomiast
w międzyczasie dokonywano
aktualizacji, które zapewniały
ciągłość zapisów strategicznych.
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dot. projektów kluczowych podejmowane są w
czasie, kiedy powstaje jeszcze Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego.
Dużą wadą projektu Strategii jest też jej znaczna w
wielu fragmentach ogólnikowość, co przy braku
konkretnych mierników i wskaźników pozwala na
bardzo różną jej interpretację i podejmowanie decyzji
dot. konkretnych projektów z dużym poziomem
dyskrecjonalności przez Zarząd Województwa.
Ogólna strategia rozwoju nie może być co prawda
zbyt szczegółowa, jednak musi ona wskazywać
konkretną wizję rozwoju regionu, która jest zawsze
wyborem spośród dostępnych opcji strategicznych,
nie pozbawionym ryzyka. Dokument „strategiczny”,
który nie jest konkretnym wyborem, nie jest strategią
w ogóle.
Dokument słusznie w wielu miejscach podkreśla
znaczenie jakości kapitału ludzkiego dla rozwoju
województwa śląskiego, jednak prawie zupełnie nie
eksponuje roli kapitału społecznego (sam termin
został użyty dosłownie w całym dokumencie raz). Ma
to szczególne znaczenie w kontekście jego
aktualnego poziomu (niskiego, bo jako Polska
plasujemy się pod tym względem w ogonie Europy, a
województwo śląskie nie jest pozytywnym
wyjątkiem), jak i znaczenia dla długotrwałych,
skomplikowanych procesów rozwojowych. Z drugiej
strony w projekcie strategii pojawiają się pewne
elementy kapitału społecznego, takie jak: jak kapitał
zaufania, harmonia społeczna, aktywizacja

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga o charakterze opinii.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Opis obszaru B zostanie
rozbudowany. Wsparciem w ramach
obszaru objęte są pewne elementy
kapitału społecznego, takie jak:
kapitał zaufania, harmonia
społeczna, aktywizacja społeczności,
które są podstawą rozwoju
województwa.
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społeczności – nie jest to jednak uwypuklone jako cel
o istotnym znaczeniu – raczej postuluje się działania
służące jego budowaniu, jednak bez podkreślania
czemu docelowo mają one służyć. Wg. licznych badań
i analiz międzynarodowych to właśnie kapitał
społeczny, a nie ludzki determinuje dalszy rozwój i
wzrost gospodarczy kraju oraz poszczególnych
regionów.
Proponujemy dodać nowy rozdział bądź podrozdział
Śląski Związek Gmin i
w ramach Priorytetów, celów i kierunków rozwoju,
Powiatów
poświęcony najważniejszym inwestycjom. W strategii
brak jest wykazu najważniejszych inwestycji
realizujących priorytety określone w strategii do 2020
roku.

29.04.13
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Zwracamy również uwagę na wskaźniki osiągnięcia
Śląski Związek Gmin i
celu strategicznego i rezultatu. Powinny one stanowić Powiatów
wspólne odniesienie do planowanych przedsięwzięć,
aby cele przygotowywanych projektów mogły być
wyznaczone takimi samymi wskaźnikami. Jest to
jedyna droga logicznej kontynuacji przyjętych
kierunków rozwoju. Wiele ze wskaźników nie jest
wyrażonych w wartościach, a jedynie jako trend –
brak wskazania procentowego, utrudnienie w
monitorowaniu stopnia osiągania celów

29.04.13
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W rozdziale 7. „priorytety, cele i kierunki” widnieje
sformułowanie „w polityce

29.04.13

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dokument Strategii powinien
pozostać na poziomie ogólnym z
uwagi na bardzo dużą dynamikę
zmian. Najważniejsze zadania
określone zostaną w RPO, w
strategiach branżowych oraz w
kontrakcie terytorialnym.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Strategia nie zawiera konkretnych
przedsięwzięć, w związku z czym nie
definiowane są wskaźniki produktu,
a także nie można tego przełożyć na
wskaźniki rezultatów. Intencją
autorów Strategii było wskazanie
docelowych wartości wskaźników,
jednakże w niektórych przypadkach
nie istnieją analizy oraz badania
pozwalające na wyznaczenie
wartości docelowych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskazane w KSRR i KPZK obszary
44

rozwoju należy również brać pod uwagę obszary
wynikające z KSRR i KPZK oraz wskazane
tam kierunki wsparcia w odniesieniu do
poszczególnych typów i delimitacji. Niemniej władze
regionalne postulują o niezawężanie wsparcia z
poziomu krajowego wyłącznie do
zdelimitowanych tam obszarów, lecz wsparcie
działań w szerszym wymiarze przestrzennym”.
W projekcie Strategii brak jest dostatecznej
spójności. Dokument wskazuje terytorialne
zróżnicowanie w poziomie rozwoju obszarów
województwa w następujących fragmentach:
„Jednocześnie występowało duże terytorialne
zróżnicowanie stopy bezrobocia
w województwie, która zawierała się w granicach od
4,3% (Katowice) do 19,1% (Bytom)”
„Najsłabiej pod tym względem (tempo wzrostu PKB)
wypadają podregiony bytomski, bielski,
częstochowski i sosnowiecki”. „Strategia zgodnie z
zaleceniami krajowej polityki rozwoju
pogłębia podejście terytorialne do zagadnienia
rozwoju województwa”. W tej sytuacji
zasadnym byłoby zróżnicowanie wsparcia i
koncentracja na obszarach problemowych.
92

W obszarze priorytetowym A: „nowa gospodarka”, w
celu strategicznym „województwo śląskie regionem
nowej gospodarki rozwijającej się w oparciu o
innowacyjność i kreatywność” dość enigmatycznie
określono sposób wiązania różnych aktorów ramach
działalności o charakterze badawczo–rozwojowym i

delimitacji zostały w Strategii
poszerzone, zostaną one
szczegółowo wyznaczone w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa.
Zróżnicowanie wsparcia i
koncentracja na obszarach
problemowych zostanie dokonana w
dokumentach operacyjnych.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga ogólna nie zawiera
propozycji.
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ich wykorzystania w gospodarce. Istnieje co prawda
fragment poświęcony głównym ścieżkom współpracy
partnerów realizacji kierunków (str.70), jednak brak
jest jasności co do sposobu funkcjonowania w tym
obszarze co do proponowanego sposobu
funkcjonowania.
Cel operacyjny A.1 „innowacyjne i kreatywne
przedsiębiorstwa oraz produkty województwa”– w
pkt. 7 w ramach kierunków działań proponujemy
zmienić na następujące sformułowanie „wspieranie
współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na
rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych
i kreatywnych, w tym patentów”. Sformułowanie
związane jest ze wskaźnikami rezultatu osiągnięcia
celu operacyjnego, gdzie występuje „liczba
udzielonych patentów na 100 tys. mieszkańców”.
Niewątpliwie wątkiem niedocenionym w strategii są
klastry. Jednym z dużych problemów i barier
rozwojowych naszego województwa jest brak
należytej integracji różnych środowisk wokół
konkretnie określonych kierunków i form współpracy.
Klastry, w tym zwłaszcza utworzone w ostatnich
latach, stwarzają szerokie możliwości w tym zakresie i
skutecznie otwierają nowe możliwości rozwoju.
Proponujemy jednoznaczne rozszerzenie i
pogłębienie sformułowań dot. dalszych perspektyw
rozwojowych, wynikających z funkcjonowania już
istniejących i stworzonych w przyszłości klastrów w
województwie śląskim.
Cel operacyjny A.2. „otwarty i atrakcyjny rynek

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Do kierunku zostanie dopisany zapis
„…w tym patentów”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zawiera się w kierunku
działania A.3.6

Śląski Związek Gmin i

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
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pracy” – proponujemy wprowadzić sformułowanie
„stworzenie trwałych mechanizmów współpracy
przedsiębiorców z instytucjami rynku pracy”.
Powstanie konkretnych i trwałych mechanizmów
współpracy winno przyczynić się bardziej pozytywnie
do rozwiązania problemu, niż wdrażanie w firmach
regionu nowoczesnych metod zarządzania zasobami
ludzkimi. Jako efekt proponujemy zapisać „duży
stopień wykorzystania kwalifikacji zatrudnionych
pracowników”. Osiągnięcie tego efektu zależy od
właściwych mechanizmów współpracy instytucji
rynku pracy i przedsiębiorców. Do tego celu
proponujemy także nowe sformułowanie „tworzenie
warunków sprzyjających powrotom młodych osób z
emigracji oraz sprzyjających zatrzymaniu ich na
regionalnym rynku pracy” (taki sam jak w przypadku
wyzwań).
Cel operacyjny A.3. „konkurencyjna gospodarka
województwa oparta na elastyczności i specjalizacji
firm oraz strukturach sieciowych” - proponujemy
uzupełnić listę wskaźników o wskaźnik odnoszący się
do kierunku działań nr 7 „wsparcie rozwoju
infrastruktury i pakietowych produktów
turystycznych” oraz zakładanych głównych efektów
planowanych działań o „podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu” (str.72-74). W ramach celu
operacyjnego A.3 przyjęto jako jeden z kierunków
działań „wsparcie rozwoju infrastruktury i
pakietowych produktów turystycznych” Jednocześnie
przyjęto, że jednym z głównych efektów

Powiatów

uwzględniona.
Proponowany zapis jest ścieżką
dojścia do kierunków w celu
operacyjnym B.2.
Zostanie dodany zapis w opisie celu,
że działania powinny służyć również:
wsparciu działań sprzyjających
powrotom młodych osób z emigracji
i zatrzymaniu ich na rynku pracy.
Zapis mieści się w A.2.1

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Dobierając wskaźniki opieraliśmy się
na możliwości ich pozyskania, stąd
niektóre z kierunków nie posiadają
wprost przypisanych wskaźników.
Nie wyklucza to jednak, że na
dalszym etapie nie będą badane
wskaźniki o charakterze
jakościowym.
Uwaga druga nie zostanie
uwzględniona. Dokładnie ten zapis
47

zaplanowanych działań będzie podniesienie
atrakcyjności turystycznej regionu. Jednak nie
znalazło to odniesienia we wskaźnikach rezultatów, a
zatem działania te w żaden sposób nie będą mogły
byś skutecznie monitorowane. Proponujemy również
rozważenie, by niniejszy wskaźnik odnosił się np. do
produktów turystyki biznesowej, jak targi czy
konferencje gospodarcze o charakterze
ponadregionalnym.
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Proponujemy także uzupełnić o kierunek działań dot.
„promowania marki produktów województwa
śląskiego”.
Cel operacyjny A.4 „przedsiębiorczość lokalna i
Śląski Związek Gmin i
społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały” - Powiatów
w kierunkach działań proponujemy dodać pkt. 10 o
brzmieniu „wsparcie powstawania i promocja
lokalnych firm ukierunkowanych na świadczenie
usług ułatwiających codzienne życie starszym
członkom lokalnej społeczności”. Stały wzrost liczby
osób starszych, która według prognoz
demograficznych osiągnie wkrótce 25% ogólnej liczby
mieszkańców, powoduje niezaspokojony do tej pory,
a z czasem narastający popyt na specyficzny rodzaj
usług – pomocy w ułatwianiu codziennego
funkcjonowania osobom starszym, w tym samotnym,
np. w drobnych naprawach, których nie zechce się
podjąć żadna większa firma, bo są dla niej
nieopłacalne. Równocześnie może to zaktywizować
część osób bezrobotnych. Proponujemy także dodać

mieści się w D.2.6

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się w B.3.7
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sformułowanie dotyczący promowania wśród
młodzieży postaw przedsiębiorczych.
Cel operacyjny B.1 „poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa” – w pkt. 3 proponujemy
dodać „stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej,
w tym działania na rzecz ograniczania uzależnień i
chorób cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i
aktywnego trybu stylu życia, z uwzględnieniem zmian
demograficznych”. System profilaktyki zdrowotnej
dający mieszkańcom regionu szeroki dostęp do
badań wpłynie na poprawę ich kondycji zdrowotnej.
Należy także rozwinąć kierunki działań o aspekt
zapewnienia opieki nad osobami starszymi, np.
poprzez tworzenie domów seniora.
Cel operacyjny B.2 „rozwój kompetencji,
umiejętności i wzrost poziomu aktywności
mieszkańców” – powinno być również
zaakcentowane kształcenie zawodowe we
wskaźnikach rezultatu wdrożenia tego celu. Biorąc
pod uwagę obecne tendencje rynkowe oraz fakt, iż
nowoczesna i rozwijająca się gospodarka nie może
być oparta wyłącznie na usługach, ale również na
produkcji, istnieje duże zapotrzebowanie na
kształcenie zawodowe specjalistów w określonych
dziedzinach. We wskaźnikach rezultatu powinien się
zatem pojawić również wskaźnik dot. osób młodych z
wykształceniem zawodowym lub liczba uczniów,
która przejdzie odpowiednie kursy zawodowe
przygotowujące do pracy u konkretnego pracodawcy.
Proponujemy także dopisać wskaźnik odnoszący się

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Kierunek 3 zostanie zmieniony i
uzyska brzmienie:
„Stworzenie systemu profilaktyki
zdrowotnej, w tym działania na rzecz
ograniczania chorób i uzależnień
cywilizacyjnych oraz promocja
zdrowego i aktywnego trybu życia, z
uwzględnieniem zmian
demograficznych”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Wskaźnik dotyczący wykształcenia
zawodowego może być
monitorowany w ramach systemu
monitoringu, jednak ze względu na
zakładane główne efekty
planowanych działań i charakter
celu wskaźnik nie jest wiodący dla
poziomu realizacji celu.

Zostanie przeniesiony z A.2 do B.2
wskaźnik dotyczący długotrwale
bezrobotnych.
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ogólnie do wysokości stopy bezrobocia wśród osób
poniżej 25 roku życia i powyżej 45 roku życia oraz
odsetka długotrwale bezrobotnych. Jako efekt
planowanych działań założono „spadek odsetka
długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych do 25
roku życia i powyżej 45 roku życia”. Jednak nie
znalazło to odbicia we wskaźnikach rezultatu, a tym
samym efekt jest niemierzalny.
W kierunkach działań pkt. 9 „podniesienie jakości i
poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji
oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu” proponujemy usunąć „sportu i rekreacji”, gdyż ten
aspekt jest zawarty w celu operacyjnym B.1
„poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
województwa” kierunek działań pkt. 3 „wsparcie
profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz
ograniczania uzależnień i chorób cywilizacyjnych oraz
promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, z
uwzględnieniem zmian demograficznych” oraz pkt. 4
„tworzenie warunków dla aktywnego i zdrowego
stylu życia, w tym rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej”. Aktywność mieszkańców, która
zawarta jest w nazwie celu odnosi się bardziej do
aktywności na polu edukacji i kultury. Konsekwentnie
do powyższego należałoby przenieść wskaźniki
rezultatu dot. stopnia wykorzystania infrastruktury
sportowej oraz ćwiczący w klubach z celu
B.2 do celu B.1.
Istotnym wątkiem pominiętym w projekcie Strategii

Zostanie dopisany wskaźnik
bezrobotnych do 24 roku życia
(zgodnie z dostępnym wskaźnikiem
GUS) i powyżej 45 roku życia do B.2.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis pozostanie bez zmian.
Kierunek działania B.1 dotyczy
zdrowia, natomiast B.2 wszelkich
form spędzania wolnego czasu.
Jedno z drugim się nie wyklucza
natomiast intencją było
podkreślenie różnych motywacji do
uprawiania sportu.

Śląski Związek Gmin i

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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jest kwestia przemilczenia problemu likwidacji
kolegiów nauczycielskich (ogólnych i językowych).
Bardzo dobrym rozwiązaniem, wypróbowanym w
Gliwicach, jest włączenie kolegiów nauczycielskich do
państwowych szkół wyższych. Ze względu na to, że
organem zawiadującym kolegium jest Zarząd
Województwa, należałoby w strategii sformułować
propozycje reagowania na sytuację, w której istotny,
chociaż nie wolny dotychczas od wad, element
systemu edukacji zostaje wyeliminowany. Uważamy,
że Zarząd Województwa powinien przedstawić
propozycje w tym zakresie pod kątem perspektyw
rozwoju edukacji w województwie śląskim i
oczekiwaniami mieszkańców w tym zakresie.
Cel operacyjny B.3 „harmonia społeczna i wysoki
kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia
mieszkańców”, pkt. 2 kierunków działań „tworzenie i
wdrażanie instrumentów wspierających rodziny w
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych” –
sformułowanie proponowane w projekcie Strategii w
pkt. 2 nie przekłada się na zakładane efekty i
wskaźniki. Wnioskowana przez nas zmiana wynika z
głównych wyzwań regionu.
Cel operacyjny C.1 „zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska”. Proponujemy dodanie nowej
myśli do zakładanych głównych efektów
planowanych działań pn. „przywrócenie
zdegradowanych terenów zielonych właściwego
funkcjonowania pod względem przyrodniczym”. W
kierunkach działań brak jest także informacji o

Powiatów

Zbyt szczegółowy zapis. Zapisy celu
B.2 odnoszą się do różnych szczebli
nauki w tym do kolegiów
nauczycielskich.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dobierając wskaźniki autorzy
opierali się na możliwości ich
pozyskania stąd niektóre z
kierunków nie posiadają wprost
przypisanych wskaźników. Nie
znaczy to jednak, że na dalszym
etapie nie będą badane wskaźniki o
charakterze jakościowym.
Uwaga pierwsza zostanie
uwzględniona. Zostanie dodany
zapis w efektach w celu
operacyjnym C.1 zgodnie z uwagą.
Druga uwaga zostanie uwzględniona
poprzez zmianę zapisu kierunku
C.1.5
51
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wsparciu przedsięwzięć poprawiających efektywność
energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.
Proponujemy również dopisać i/lub uwypuklić
kwestię działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Jest to kwestia niezwykle pilna, mająca swoje
odzwierciadlenie m.in. w nowym RPO WSL na lata
2014-2020 i zgłaszanych projektach.
Konsekwentnie w stosunku do propozycji zmian
sformułowania w rozdziale „zróżnicowania
wewnętrzne w regionie” w części poświęconej
subregionowi centralnemu, w celu operacyjnym C.2
„zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi”, w pkt.
2 kierunków działań „wsparcie rozwoju
zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego
transportu, w tym transportu publicznego
obejmującego różne środki transportu i elementy
infrastruktury takie jak: kolej, tramwaj, inny transport
publiczny, lotniska, systemy kierowania ruchem,
obiekty parkuj i jedź oraz infrastruktury rowerowej”,
wymieniając lotniska proponujemy dopisać „w tym
lotniska lokalne”.
Cel operacyjny C.3 „wysoki poziom ładu
przestrzennego i efektywne wykorzystanie
przestrzeni” – należy wprowadzić sformułowanie
„uporządkowanie zarządzania przestrzenią regionie”.
Proponowany zapis wynika z celu strategicznego, tj.
„województwo śląskie regionem atrakcyjnej i
funkcjonalnej przestrzeni”. Do zakładanych głównych
efektów planowanych działań można dopisać
„zrewitalizowane osiedla mieszkaniowe”. Efekt

Trzecia uwaga zostanie
uwzględniona.
W C.1.5… Zostanie dodany zapis… w
tym ograniczenie niskiej emisji.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Liczba mnoga lotniska sugeruje iż
lotniska lokalne zawierają się w tym
zapisie.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona. Zapis zawarty jest w
C.3.8, natomiast proponowany efekt
mieści się w zapisie atrakcyjne
tereny mieszkaniowe.
Uwaga druga nie zostanie
52

wynika bezpośrednio z przyjętych kierunków działań.
Proponujemy dodać też nowy kierunek działań
dotyczący rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych na
cele rekreacyjne. W związku z pracami np. nad
„Strategią Rozwoju Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego”, powstała potrzeba
realizacji zadania związanego z rewitalizacją
przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników
wodnych subregionu południowego. Planuje się
realizację tej inwestycji w ramach zintegrowanych
inwestycji terytorialnych 2014-2020 lub w formie
projektu kluczowego RPO 2014-2020. Biorąc pod
uwagę powyższe, proponuje się dodanie nowego
kierunku działań, który będzie korespondował z
zamierzeniami strategicznymi subregionu
południowego.

106

Niezbędne jest także dodanie w tym celu kierunku
działań pt. „przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy,
w tym zwłaszcza suburbanizacji” oraz „ochrona
wartościowych krajobrazów województwa
śląskiego”.
Cel operacyjny D.1 „współpraca z partnerami w
otoczeniu” – proponujemy sformułować drugi
zakładany główny efekt planowanych działań jako
„realizacja strategii międzyregionalnych i projektów z
partnerami krajowymi / zagranicznymi”. Efekt wynika
bezpośrednio z przyjętych kierunków działań i
wskaźników rezultatu.
Proponujemy także dopisać dodatkowy efekt

uwzględniona.
Zapisy mieszczą się w kierunku C.3.3
Uwaga trzecia zostanie częściowo
uwzględniona.
Zostanie dodany zapis do kierunku
C.3.7
..oraz przeciwdziałanie procesom
suburbanizacji.
Zapis: „ochrona wartościowych
krajobrazów województwa śląskiego
”mieści się w kierunku działania
C.1.8

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga pierwsza zostanie
uwzględniona częściowo.
Zostanie dodany zapis do efektów:
„Realizacja strategii
międzyregionalnych i projektów z
partnerami krajowymi oraz
zagranicznymi”
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107

108

„skuteczna działalność regionalnych organizacji
gospodarczych w zakresie rozwiązywania i
podtrzymywania międzynarodowych kontaktów
gospodarczych”. Wskaźnikiem rezultatu są
zrealizowane inicjatywy o charakterze
międzynarodowym podejmowane przez te
organizacje.
Cel operacyjny D.3 „region w sieci
międzynarodowych i krajowych powiązań
infrastrukturalnych” – brak jest wskaźnika rezultatu
dla infrastruktury drogowej dot. dróg wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych. We wskaźnikach
rezultatu powinny pojawić się również wskaźniki
związane z poprawą infrastruktury drogowej. Mógłby
to być np. wskaźnik „długość wybudowanych /
przebudowanych odcinków dróg” w podziale na drogi
o charakterze lokalnym, regionalnym i w sieci TEN-T
(drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe,
ekspresowe, autostrady). Wskaźnik ten
korespondowałby ze wskaźnikami w ramach
odpowiednich programów operacyjnych, które będą
realizowane w ramach perspektywy finansowej 20142020.
Bardzo słabo w projekcie Strategii zostały wskazane
walory i działania dedykowane obszarom wiejskim.
Nie przewiduje się w szczególności działań, w których
mogłyby skorzystać gminy wiejskie. Brak jest w
szczególności sprawdzonych podejść jak Odnowa
Wsi, czy też LEADER, które dla Samorządu
Województwa mogłyby stanowić bardzo istotne

Uwaga druga nie zostanie
uwzględniona.
Proponowany zapis jest bardziej
narzędziem do osiągnięcia
zaproponowanych efektów.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W kontekście nazwy celu jest już
wskaźnik dotyczących dróg
krajowych, w tym ekspresowych i
autostrad. Cel dotyczy powiązań
krajowych i międzynarodowych a
nie lokalnych.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Temat jest rozwinięty w pełnej
wersji Diagnozy strategicznej,
ponadto powstanie odrębna
strategia poświęcona tym
zagadnieniom (strategia branżowa
odnosząca się do rolnictwa i
54

109

110

111

112

113

platformy do wykorzystania w realizacji innych
zamierzeń (np. dot. Ożywienia gospodarczego
obszarów wiejskich, czy popularyzacji wykorzystania
odnawialnych źródeł energii).
W omawianym dokumencie często wspomina się o
konieczności tworzenia międzysektorowych
partnerstw lokalnych i innych koalicji na rzecz
rozwoju. Należałoby w tym kontekście wspomnieć o
oddolnych metodach rozwoju, włączających
społeczności lokalne, w tym przedsiębiorców do
planowania i wdrażania inicjatyw rozwojowych, które
wyjątkowo sprzyjają powyższemu, a które już mają w
województwie śląskim utrwalony dorobek, tj. o
metodzie odnowy wsi, podejściu LEADER, a także o
najnowszym mechanizmie proponowanym przez
Komisję Europejską, tj. CLLD, czyli Rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (które będzie mogło
odegrać istotną rolę również na obszarach miejskich).
W dokumencie konsekwentnie pojawia się
sformułowanie „subregion środkowy”, podczas gdy
dotychczas funkcjonującą nazwą jest „subregion
centralny”.
Mapy zamieszczone w dokumencie są nieczytelne.
Większość map jest zbyt mała, legendy są
nieczytelne, brak opisu miast, powiatów, podziału
terytorialnego (np. strony 10-11, 32, 47, 53).
W całym dokumencie występują rozliczne błędy
interpunkcyjne, stylistyczne, „literówki”, pojedyncze
litery na końcach wierszy, itp.
Rozdział 7 Priorytety, cele i kierunki/Obszar

terenów wiejskich).

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Powyższe elementy znajdują się m.
in. w celach operacyjnych A.4 i B.3
oraz w ścieżkach współpracy tych
celów.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie w Strategii ujednolicony
zapis „subregion centralny”.

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Śląski Związek Gmin i
Powiatów

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mapy mają charakter poglądowy.
Większość map jest również
dostępna w pełnej wersji Diagnozy.
Uwaga zostanie uwzględniona.

Urząd Marszałkowski

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
55

Priorytetowy (A) Nowa gospodarka/str.70/ Zakładane Województwa Opolskiego
główne efekty planowanych działań

114

Proponuje się zmianę zapisu „Tworzenie nowych
miejsc pracy” na: „Nowe miejsca pracy”
Rozdział 7 Priorytety, cele i kierunki/Obszar
Priorytetowy (D) Relacje z otoczeniem/ str. 92/
Kluczowi partnerzy realizacji kierunków

115

Proponuje się wyodrębnienie osobnego punktu w
katalogi partnerów pn. „samorządy województw”
Rozdział 8 System wdrażania/System
planowania/str.102/Rysunek 23: Ramowy układ
planowania rozwoju

116

Wskazuje się na potrzebę uzupełnienia rysunku o
pokazanie relacji pomiędzy Strategią Rozwoju
Województwa Śląskiego Śląskie 2020+ a Regionalnym
Programem Operacyjnym
Diagnoza strategiczna rozwoju województw śląskiego Generalna Dyrekcja Dróg
na potrzeby aktualizacji Strategii
Krajowych i Autostrad
SYSTEM TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA
Oddział w Katowicach
ŚLĄSKIEGO/TRANSPORT DROGOWY/Drogi według
klasy/str.174
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Długość sieci autostrad w województwie śląskim w
2010 r. wynosiła 83,6 km.- była o blisko połowę
większa w porównaniu z 2007 r. i stanowiła ponad
12,5% długości sieci autostrad w Polsce.
Diagnoza strategiczna rozwoju województw śląskiego

Zapis zostanie zmieniony.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskazany podmiot mieści się w
grupie jst.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dane zostały podane w oparciu o
GUS.

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.

Generalna Dyrekcja Dróg

56

na potrzeby aktualizacji Strategii
SYSTEM TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO/TRANSPORT DROGOWY/Drogi według
klasy/str.175
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Droga ekspresowa S-69- jest to planowane
połączenie drogowe Bielska-Białej (S-1) w kierunku
granicy państwa ze Słowacją (Myto-Skelié), o łącznej
długości ok. 56,1 km, prowadzone w całości na
obszarze województwa śląskiego…
Diagnoza strategiczna rozwoju województwa
śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii

Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

Długość drogi S69 została wyliczona
w oparciu o mapę dostępną na
stronie www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

29.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

29.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dane w Diagnozie strategicznej
dotyczące wyników
średniodobowego pomiaru ruchu na
odcinkach dróg krajowych zostały
zamieszczone na stronie 180/181 i
pochodzą z wyników generalnego
pomiaru ruchów zamieszczonego na
stronie www.gddkia.gov.pl
Natomiast wyniki średniodobowego
pomiaru ruchu na drogach

SYSTEM TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO/TRANSPORT DROGOWY/Drogi według
klasy/Mapa 36. Stan przygotowania autostrad i dróg
ekspresowych (na 01.01.2013) str. 176

119

Należy wymienić Mapę 36
Diagnoza strategiczna rozwoju województwa
śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii
SYSTEM TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO/TRABSPORT DROGOWY/Natężenie
ruchu/Drogi krajowe/str. 179
Tabela 53 do zmiany
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Nie wnosi uwag do zapisów zawartych w
przedmiotowym projekcie.
Nie zgłaszam uwag do w/w dokumentów.
?/54/10

Kompania Węglowa S.A.

29.04.13

krajowych str. 179 Diagnozy
strategicznej pochodzą z
opracowania „Zorganizowanie i
przeprowadzenie pomiarów ruchu
na sieci dróg wojewódzkich w
województwie śląskim w 2010 roku
wraz z dokonaniem wybranych
obliczeń i analiz” str.90.
Nie wnosi uwag.

Wójt Gminy Miedźno
Burmistrz Miasta
Sławkowa

29.04.13
30.04.13

Nie wnosi uwag.
Nie wnosi uwag.

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Przy LHS w Sławkowie są już dwa terminale
przeładunkowe gazu ciekłego (BP Poland, Polski Gaz),
terminal ogólnoprzeładunkowy („Euroterminal” sp. z
o.o.). Podejmowane są przez Inwestorów próby
lokalizacji kolejnych. Korzystają z gminnego korytarza
transportowego (ul.ul. Hrubieszowska, Groniec) do
DK94. Od początku 2008r. istnieją projekty
budowlane (wraz z decyzjami pomocniczymi) łącznika
pomiędzy DK94 i S1 w Sosnowcu, łączące tereny
terminali w Sławkowie, SSE i tereny inwestycyjne w
Sosnowcu. W kolejnych latach nie wchodzi do
planów realizacyjnych (z braku finansowania).
Mapa 8. Zmiany w liczbie ludności… str. 13
Departament Polityki
Regionalnej
Sugeruje się ujednolicić kolorystycznie mapę i
Urząd Marszałkowski
legendę
Województwa Łódzkiego
Mapa 11. Obszary koncentracji negatywnych
Departament Polityki
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zjawisk… str. 20

125

Sugeruje się doprecyzowanie legendy
Mapa 14. Obszary polityki rozwoju… str. 40

126

Sugeruje się ujednolicić kolor jakim zaznaczono
obszar ciążący do Metropolii Górnośląskiej na mapie i
w legendzie
Mapa 20. Obszary wiejskie str. 51

127

Sugeruje się ujednolicić oznaczenia granic gmin na
mapie i w legendzie
Mapa 21. Obszary wymagające rewitalizacji str. 52
Sugeruje się doprecyzowanie legendy

128

Mapa 23. Korytarze rozwoju sieci transportowych str.
54
Sugeruje się oznaczyć korytarze transportowe w
legendzie

129

130

Rysunek 20. Przestrzenny wymiar wizji rozwoju str.
62
Sugeruje się dodać legendę
Obszar priorytetowy D – relacje z otoczeniem str. 67
W kolumnie „szanse” wskazano „otwartość na
współpracę z województwem śląskim” – nie jest

Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Zostanie dodany przypis.

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

30.04.13

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Na mapie nie przedstawiono
korytarza transportowego w
rozumieniu sieci TENT-T tylko jest to
przedstawienie wizji rozwoju sieci
transportowych w województwie.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przedstawiony rysunek ma
charakter poglądowy do którego nie
jest tworzona legenda.
Uwaga zostanie uwzględniona. W
ramach zostanie dodany zapis:
„Otwartość otoczenia na
współpracę….”

30.04.13
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jasne o które województwo chodzi
Obszar priorytetowy D – relacje z otoczeniem str. 67
W kolumnie „szanse” proponuje się dodać punkt o
współpracy z województwem łódzkim

132

Cel operacyjny A.1. str. 69

133

Proponuje się dodać kierunek działań odnoszący się
bezpośrednio do wsparcia obszarów związanych z
inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi
Cel operacyjny B.3. str. 81
Proponuje się dodać jako jeden z kierunków działań
wzmocnienie tożsamości regionalnej.

134
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Cel operacyjny D.1. str. 92
Proponuje się dodać kierunek działań związany z
wspieraniem współpracy ponadregionalnej z
województwem łódzkim
7. Priorytety cele i kierunki, str.71 Kluczowi partnerzy
realizacji kierunków
Dodanie:
- Organizacje związków zawodowych,
- Organizacje pracodawców
Str. 81 cel operacyjny B.3. Kluczowi partnerzy
realizacji kierunków

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Departament Polityki
Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

30.04.13

Forum Związków
Zawodowych

30.04.13

Forum Związków
Zawodowych

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo. W kolumnie szanse
zostanie dodany zapis:
Możliwości współpracy z regionami
w układzie krajowym i
międzynarodowym.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się w ramach kierunku
działania A.1.8

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Kierunki działania celu operacyjnego
D.2 związane są z budowaniem
tożsamości regionalnej i do niej się
odwołują.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się to w ramach
kierunku działania D.1.2

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostaną dopisani kluczowi partnerzy
realizacji kierunków do kierunku
działania A.2:
- organizacje pracodawców
- organizacje związków zawodowych
Uwaga zostanie uwzględniona.
Do celu B.3 zostaną dopisani:
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Dodanie:
- Organizacje związków zawodowych,
- Organizacje pracodawców
Strategia. Wymiar Środowiskowy. Gospodarka
Wodna. Str. 9
W rozdziale podano jedynie całkowite zużycie wody
na potrzeby gospodarki i ludności. Pominięta została
istotna sprawa jak pobór wody na potrzeby
eksploatacji sieci wodociągowej. Nie pokazano
również danych dot. jakości wody dostarczonej
ludności do spożycia z wodociągów .
Strategia. Wymiar infrastrukturalny. Infrastruktura
komunalna.

- organizacje pracodawców
- organizacje związków zawodowych

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Dane zostały przedstawione w
pełnej wersji Diagnozy strategicznej.
Zostaną dopisane w Strategii dane
nt. jakości wód.

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Jest to uwaga o charakterze opinii.
Brak wskazania propozycji zmian.

30.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.

Ogólnikowo potraktowano sprawę poboru i
uzdatniania wody przez stacje uzdatniania wody.
Województwo, jako jedno z trzech
(małopolskie i podkarpackie), do celów
wodociągowych wykorzystuje przede wszystkim
wody powierzchniowe. Jednocześnie na terenach
subregionu centralnego i zachodniego występuje
szczególna sytuacja w zaopatrzeniu regionu w wodę,
gdzie dostawcą hurtowym jest Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., natomiast
dostawą do odbiorców zajmują się lokalne i gminne
wodociągi wyodrębnione na przestrzeni ostatnich 20
lat, ze struktury dawnego WPWiK
Strategia. Tabela dotycząca głównych potencjałów.
Górnośląskie

61

Str. 42

Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

Brak opisu dotyczącego unikalnego na skalę
europejską systemu zaopatrzenia w wodę subregionu
centralnego i zachodniego.
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Strategia. Analiza SWOT- siły, s. 64.
Pominięto sprawę dotyczącą wysokiej niezawodności
i sprawności systemów zaopatrzenia w wodę
regionów województwa
(układ pierścieniowy)
Strategia. Obszar priorytetowy C. Cel operacyjny C.1.
str. 84

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Dodać punkt o utrzymaniu i rozwoju systemów
zaopatrzenia w wodę w województwie.
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ANEKS. Str. 107
W spisie należałoby uwzględnić inne instytucje
podporządkowane samorządowi województwa
Śląskiego

Zapis zbyt szczegółowy w stosunku
do charakteru głównych
potencjałów zawartych w
dokumencie. Częściowo zawiera się
w bardziej ogólnej kategorii tj.
zapisie „struktura przestrzenna i
cechy społeczno-gospodarcze
decydujące o atrakcyjności terenów
inwestycyjnych”.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis w Siłach w
obszarze priorytetowym Przestrzeń
- Efektywny system zaopatrzenia w
wodę w regionie.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis do kierunku
działania C.1.4 . Racjonalne
gospodarowanie zasobami wodnymi
wykorzystywanymi do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia oraz utrzymanie i rozwój
systemów zaopatrzenia w wodę w
województwie.
Uwaga nie uwzględniona.
Wskazany przez wnioskodawcę
wykaz jest zgodny z art.5 ust. 6c
ustawy o systemie oświaty, który to
wskazuje na umieszczenie w
Strategii wykazu szkół i placówek
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Prognoza oddziaływania na środowisko. Pkt. 1. W
uwagach, str. 55

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

30.04.13

Górnośląskie

30.04.13

Tak jak punkt 1 formularza uwag (powinno się podać
pobór i zużycie wody na cele dla ludności)
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Prognoza oddziaływania na środowisko. Tabela 25.
Pkt. 3. Str. 95.
Niska jakość wód przeznaczonych do spożycia.
Zapis niedopuszczalny, gdyż woda dostarczona z sieci
wodociągowych spełnia wszystkie wymogi stawiane
przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. . Należy
doprecyzować czy zapis dotyczy wody uzdatnionej
czy wód przeznaczonych do uzdatniania.
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Prognoza oddziaływania na środowisko. Wody

prowadzonych przez Zarząd
Województwa Śląskiego. Informacja
w powyższym zakresie została
zawarta w części Diagnozy
strategicznej na str. 18.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dane na temat wielkości poboru i
zużycia wody na potrzeby ludności
zostały przedstawione w tab. 14 i 15
(Pobór i zużycie wód na potrzeby
gospodarki narodowej i ludności) w
kolumnie dotyczącej eksploatacji
sieci wodociągowej.
Uwaga uwzględniona.
Zapis zostanie zmieniony na „Niska
jakość wód wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia” zgodnie z
rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 listopada 2002
r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia. Dla
większej czytelności zapis zostanie
uzupełniony o określenie
„(wymagających uzdatnienia)”.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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powierzchniowe i podziemne. Str. 116.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A.

Ze względu na realizację programu budowy
kanalizacji i oczyszczalni ścieków następować będzie
stopniowa poprawa jakości wód powierzchniowych.
Natomiast do zasobów wód podziemnych należy
podchodzić z dużą ostrożnością. Są one w znacznej
części zagrożone lub potencjalnie zagrożone. Ze
względu na duże skażenie terenu istnieje obawa, że
proces ten będzie postępował i stanowił barierę
rozwojową.
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Nie wnosi uwag do Projektu
Rozdział 3, strona 43, Subregion południowy
uzupełnić pkt: „komplementarny (zrównoważony)
system komunikacyjno – transportowy ze
wzmocnieniem transportu szynowego oraz jego

Urząd Miejski w Toszku
Gmina Cieszyn

30.04.13
30.04.13

Pozytywne skutki dla wód budowy
kanalizacji i oczyszczalni ścieków
uwzględniono w ramach wdrażania
w obszarze działalności
gospodarczej i komunalnej
technologii ograniczających
antropopresję na środowisko
(str.116.).
Zagrożenie lub potencjalne
zagrożenie wód podziemnych na
niektórych obszarach województwa
zostało przedstawione w rozdziale
zawierającym szczegółową diagnozę
zasobów środowiska (3.4).
Potencjalne pozytywne i negatywne
oddziaływania zapisów Strategii
(celów strategicznych i operacyjnych
oraz kierunków działań) na wody
powierzchniowe i podziemne, wraz
ze sposobami zapobiegania,
ograniczania i kompensacji
negatywnych wpływów zostały
przedstawione w rozdziale 5
(podrozdział 5.3, tab. 26 i 27).
Nie wnosi uwag.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis w
wyzwaniach subregionu
południowego do 7 punktu
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integracją z innymi systemami (szczególnie Żywiec –
Sucha Beskidzka)”
o wymienienie linii: Cieszyn –Goleszów - Skoczów –
Bielsko –Biała
Rozdział 3, strona 43, Subregion południowy

…oraz Cieszyn –Goleszów - Skoczów
– Bielsko –Biała

Gmina Cieszyn

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Nazwa zostanie zmieniona.
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poprawić nazwę z [festiwal „Film na Granicy”] na
[Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”]
Rozdział 3, strona 43, Subregion południowy

Gmina Cieszyn

30.04.13
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do punktu ”imprezy kulturalne...” po „(Tydzień
Kultury Beskidzkiej)” dopisać [„oraz edukacji
kulturalnej (Festiwal Europejskich Szkół
Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”)]
Rozdział 3, strona 49, pkt 2

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zostanie dopisane: …oraz edukacji
kulturalnej
Str. 43

Gmina Cieszyn

30.04.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis nic nie wnosi. W kategorii
współpracy transgranicznej mieszczą
się również współpraca lokalnych
ośrodków rozwoju.

Gmina Cieszyn

30.04.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Należy uzupełnić pkt 2 po zdaniu „Otwiera także
region na współpracę transgraniczną z Czechami i
Słowacją” o zapis „ poprzez współpracę z lokalnymi
ośrodkami rozwoju położonymi w obszarze
pogranicza”.
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Rozdział 3, strona 55, pkt. 11
Zmienić w pkt 11 sformułowanie „udrożnienie
międzynarodowych szlaków transportowych” na
„rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz
obszaru (zarówno drogowego, jak i kolejowego),
udrożnienie powiązań komunikacyjnych z Metropolią
Górnośląską, jak również udrożnienie

Tekst zostanie dodany zgodnie z
propozycją:
…rozwój powiązań komunikacyjnych
wewnątrz obszaru (zarówno
drogowego, jak i kolejowego),
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międzynarodowych szlaków komunikacyjnych”.
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Rozdział 7, strona 72, 73, 78

Gmina Cieszyn

30.04.13

W pkt. Terytorialny wymiar interwencji – uzupełnić o
wprowadzenie zapisu obok Metropolii i aglomeracji
zapis „oraz lokalne ośrodki rozwoju”

udrożnienie powiązań
komunikacyjnych z Metropolią
Górnośląską, jak również
udrożnienie międzynarodowych
szlaków komunikacyjnych
Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
Na stronie 72 zostanie dodany zapis:
„…oraz lokalne ośrodki rozwoju”
Wsparcie działań na rzecz tworzenia
warunków ściągania i utrzymania
pracowników o wysokich
kwalifikacjach.
Na str. 73 zostanie dodany zapis
„…oraz lokalne ośrodki rozwoju”
Działania wzmacniające
restrukturyzację przemysłu
tradycyjnego
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Rozdział 7, strona 81, Kierunki działań

Gmina Cieszyn

30.04.13

Na str. 78
Proponowane rozszerzenie zapisu
byłoby niezgodne z przyjętą zasadą
koncentracji środków w ramach
poszczególnych celów
strategicznych. Wskazane działania
są ściśle dedykowane dla obszarów
metropolii i aglomeracji.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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Wprowadzić nowy kierunek działań „Poprawa
dostępności infrastruktury ICT”
Rozdział 7, strona 84, Kierunki działań

Zapis zawarty w B.2.5
Gmina Cieszyn

30.04.13
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Wprowadzić nowy kierunek działań „ograniczanie
niskiej emisji spalin, szczególnie pochodzących z
zabudowy mieszkaniowej”
Rozdział 7, strona 87

Gmina Cieszyn

30.04.13

Gmina Cieszyn

30.04.13

W pkt. Terytorialny wymiar interwencji – uzupełnić o
wprowadzenie zapisu „oraz w obszarze pogranicza”.
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Rozdział 7, strona 89
W pkt. Terytorialny wymiar interwencji – uzupełnić o
wprowadzenie zapisu „również w lokalnych
ośrodkach rozwoju”

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zostanie dodany zapis do kierunku
działania C.1.5… … w tym
ograniczenie niskiej emisji.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapisy celu dotyczą ośrodków różnej
rangi w związku z czym w
terytorialnym obszarze interwencji
uwzględniane są typy obszarów
zawarte w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej województwa
przedstawionej na rys.16 str. 39.
Wskazane obszary w terytorialnym
obszarze interwencji obejmują
również tereny pogranicza.
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
W zakresie wsparcia inwestycji w
obszarze zagospodarowania
terenów poprzemysłowych i
zdegradowanych zarysowany obszar
interwencji, tj „obszary wymagające
rewitalizacji” obejmuje lokalne
ośrodki rozwoju zgodnie z mapą nr
21 na str.52 Więc zapis zawiera się
w istniejących zapisach.
W pozostałych wymiarach
67

157

Rozdział 7, strona 90

Gmina Cieszyn

30.04.13

W pkt. Terytorialny wymiar interwencji – uzupełnić o
wprowadzenie zapisu „również w lokalnych
ośrodkach rozwoju”
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3.4.3. Gospodarowanie zasobami wodnymi
s. 55
Woj. Śląskie stoi na 1 pozycji pod względem
największej ilości nieoczyszczonych ścieków
przemysłowych i komunalnych, oraz
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych,
które zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska wodnego.
Propozycja zmiany- poprawić gospodarkę
wodno-ściekową na terenie województwa
śląskiego.
3.6. Zasoby przyrody ożywionej oraz ich
zagrożenia i ochrona s.70
Gatunkom porostów, które występują w
lasach woj. Śląskiego i podlegają ochronie
ścisłej, należałoby wyznaczyć strefy ochronne,
w promieniu 50 metrów.

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

30.04.13

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

30.04.13

interwencji zapis zostanie dodany.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis na str. 90
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni
publicznych i terenów
mieszkaniowych – obszar Metropolii,
aglomeracji i lokalnych ośrodków
rozwoju.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Rozdział 3.4.3 stanowi element
analizy i oceny istniejącego stanu
zasobów środowiska. Powinien więc
zawierać Diagnozę stanu, a nie
formułować zalecenia.
Propozycja zmiany zawiera się w
celu operacyjnym C.1

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Rozdział 3.6 stanowi element analizy
i oceny istniejącego stanu zasobów
środowiska. Powinien więc zawierać
Diagnozę stanu, a nie formułować
zalecenia.
Gatunki dziko występujących
grzybów wymagających ustalenia
stref ochrony ich ostoi lub stanowisk
oraz wielkość stref ochrony określa
68
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3.4.1Wody podziemne
s.37
Najbardziej zagrożone są wody podziemne w
centralnej części woj. śląskiego, na obszarze
GOP-u, potencjalnie zagrożone są obszary
położone na zachód od Lublińca, Kalet i
Miasteczka Śląskiego, w rejonie Rudyszwałdu
oraz Krzanowic. Zanieczyszczeniom ulegają
także wody podziemne w okolicach Rybnika,
gdzie znajduje się składowisko odpadów
powęglowych przy kopalni węgla kamiennego
Grzyby
s.70

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

30.04.13

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

30.04.13

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

30.04.13

Sporządzić ocenę zagrożenia gatunków
grzybów dla woj. śląskiego.
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3.6 Zasoby przyrody ożywionej oraz ich
zagrożenie i ochrona
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną, gniewosz plamisty jest
gatunkiem objętym ochroną ścisłą,
wymagającym ochrony czynnej.

rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących
grzybów objętych ochroną.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W prognozie wskazano najbardziej
zagrożone i potencjalnie zagrożone
obszary zgodnie z danymi
monitoringowymi WIOŚ Katowice z
2012 r. Nie wyklucza to zagrożenia
zanieczyszczeniami na innych,
niemonitorowanych terenach,
szczególnie w ujęciu lokalnym.

Uwaga nie zostanie uwzględniona
Ocena stopnia zagrożenia gatunków
grzybów województwa śląskiego
została w Prognozie przedstawiona
w stopniu i zakresie wynikającym z
istniejących danych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Informacja zawarta na str. 77
Diagnozy. Obecnie obowiązuje
rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 12 października 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt.
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Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+ „
Rozdział 7 Priorytety, cele i kierunki
Cel operacyjny: d.3. Region w sieci
międzynarodowych i krajowych powiązań
infrastrukturalnych
str. 95 kierunki działań
pkt. 1. Rozwój infrastruktury i połączeń
komunikacyjnych ułatwiających dostęp do regionu

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach

30.04.13

Dodanie kolejnego podpunktu o brzmieniu
„rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, w
tym budowa obwodnic miejscowości”
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Dobry dokument, trzy przesłanki jakie przyświecały
jego tworzeniu spełnione. Projekt jest kompleksowy,
przemyślany, logiczny ma szeroki kontekst. Z bardzo
dobrej diagnozy strategicznej wynika, miedzy innymi
wniosek, że mamy w regionie poważny problem z
dynamiką i jakością rozwojową w obszarze
gospodarki. Z danych wynika, że raczej jesteśmy w
defensywie a nie w ofensywie. Konieczność zmiany
jakościowej – duża waga benchmarkingu w
odniesieniu do skali europejskiej i globalnej
Nauka - biznes komplementarność i nacisk na realne
działania dające odpowiedni poziom komercjalizacji
wyników badań. W całym łańcuchu komercjalizacji
należy eksponować zmianę nastawienia części
obszaru nauki na przedsiębiorczość młodych

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie zmienione brzmienie
kierunku C.2.1 z uwagi na fakt, że w
kierunku działania D.3.1 nacisk
położono na szlaki włączające region
w sieci międzynarodowe.
Poprawa powiązań transportowych
poprzez rozbudowę i modernizację
infrastruktury transportowej
wzmacniającej związki funkcjonalne
i przestrzenne a obejmującą m. in.
rozbudowę i modernizację dróg
wojewódzkich, w tym budowę
obwodnic miejscowości.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga o charakterze opinii, nie
wnosi propozycji zmian.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskazane zagadnienia zawierają się
w celu operacyjnym A.1 i A.3
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naukowców z jednej strony a nastawienie obszaru
biznesowego na marketing globalny i
internacjonalizacja innowacyjnych nowo zakładanych
MSP z drugiej stron. Bardzo ważne jest rozdzielenie
kompetencyjne i obszarowe z jednoczesna
koncentracją działań w jednej przestrzeni.
Holistyczne podejście i koncentracja na
Osoba prywatna
specjalizacjach gdzie jesteśmy w stanie być
konkurencyjni w skali globalnej, nie powielamy
Doliny Krzemowej tylko z nią konkurujemy. Wydaje
się że jednym z głównych celów strategii powinno
być określenie warunków jakie powinny być
spełnione aby przekroczyć masę krytyczną w
określonych specjalizacjach regionalnych na poziomie
globalnym
Do rozwiązania jest problem rozproszenia nauki a
Osoba prywatna
kwestia koncentracji najbardziej prężnych mózgów jakość życia dla nich w określonym miejscu i
przestrzeni. Stworzenie warunków pracy i życia. Cel:
odwrócenie negatywnych trendów migracyjnych
zwłaszcza w obszarze „ucieczki mózgów”

01.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Propozycja szczegółowa, która
powinna mieć swoje
odzwierciedlenia w Strategii RIS oraz
Programie wykonawczym.

01.05.13

Uwaga częściowo uwzględniona.
Koncentracja nauki zawiera się w
terytorializacji w celu operacyjnym
A.1 poprzez ograniczenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury B+R i
uczelni wyższych do obszaru
Metropolii i Aglomeracji.
Natomiast terytorializacja celu A.2
zakładająca ściąganie i utrzymanie
pracowników o wysokich
kwalifikacjach w obszarze Metropolii
i aglomeracji.
Do wyzwań związanych z poprawą
konkurencyjności regionu zostanie
71
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Energetyka - uwzględnienie kwesti efektywności
energetycznej i smart grid

Osoba prywatna

01.05.13
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Jest bardzo istotne powiązanie tego dokumentu z
Regionalną Strategią Innowacji RIS Silesia oraz z RPO
WSL na lata 2014-2020 – de facto to są dokumenty
wykonawcze do dużej części Strategii z poziomu
województwa w części jego onarzędziowania.
Jednakże duża część oddziaływania tego dokumentu
leży poza instrumentarium dostępnym do
województwa śląskiego jako jednostki
samorządowej. Należy doprecyzować i określić cele
jakie winny być tam zrealizowane, określić
interesariuszy oraz środki oddziaływania na nich.
Wśród celów brakuje mi określenia celu w postaci
oczekiwanej struktury gospodarki region, dzisiaj to
ok. 33% to przemysł, ponad 60% to usługi rynkowe i
nierynkowe a ok 1% to rolnictwo. W ramach
przemysłu ¼ to sektor motoryzacyjny, 1/8 to
górnictwo itd…. Może warto pokusić się o określenie

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13
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dodany zapis w punkcie 10
„…oraz tworzenie warunków
sprzyjających powrotom młodych
osób z emigracji”
Zostanie dodany także zapis w opisie
celu, że działania powinny służyć
również: wsparciu działań
wspierających powroty młodych
osób z emigracji i zatrzymaniu ich
na rynku pracy.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wspomniane kwestie mieszczą się w
zapisach celu operacyjnego C.1
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zagadnienia związane z elementami
wdrożeniowymi Strategii oraz
powiązanie jej zapisów z
dokumentami sektorowymi oraz
operacyjnymi zostaną w sposób
szczegółowy określone w Planie
wdrażania Strategii Rozwoju.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Struktura przyszłej gospodarki
regionu została określona poprzez
wspieranie tworzenia i
funkcjonowania firm w obszarach
inteligentnych specjalizacji regionu,
72
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docelowej struktury w roku 2020?
Wskaźniki – odnoszę wrażenie bardzo ostrożnego Osoba prywatna
podejścia, rozumiem kontekst autorów, którzy nie
chcą aby była to podstawa do formułowania w
przyszłości zarzutów – oczekiwałbym tu bardziej
konkretnego powiązania wskaźników z realizowanym
celami i działaniami, da to jednak możliwość lepszego
reagowania i szukania przyczyn braku ich osiągnięcia.
Da to dodatkową
wartość poznawcza dla
dokumentu. Przykładem może być np. wartość
nakładów na BIZ w regionie, saldo miejsc pracy w
regionie (miejsca utworzone w danym okresie czasu
– miejsca utworzone w tm samy okresie czasu)
Strona 14-16 punkt rynek pracy

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

tekst mówi wyłącznie o kwestiach bezrobocia oraz o
strukturze wiekowej mieszkańców w stosunku do
możliwości zatrudnienia a nie o całościowym rynku
pracy. Moim zdaniem powinien obejmować też
aktualną strukturę zatrudnienia oraz prognozowane
jej zmiany ze względu oczekiwane zmiany struktury
gospodarki regionu
173

Strona 18 zdrowie
uzupełnić informacyjnie o wskaźnik liczby łóżek
szpitalnych na 10000 mieszkańców w PL i UE, i USA
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Strona 20-23 wymiar gospodarczy

które zostały określone w RIS.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Autorzy Strategii kierowali się
zasadą powiązania wskaźników z
realizowanymi celami i działaniami,
jednak ze względu na ograniczoną
dostępność danych mierzenie
pożądanych zjawisk jest niemożliwe
lub utrudnione.
Ewentualne zagadnienia zostaną
wzięte pod uwagę podczas prac
związanych z ewaluacją strategii.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zamieszczona Diagnoza jest tylko
streszczeniem pełnej Diagnozy
wykonanej na potrzeby aktualizacji.
Zamieszczono w niej pełne
informacje o strukturze
zatrudnienia, natomiast brak
prognoz struktury gospodarki
uniemożliwia prognozowanie
struktury zatrudnienia.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Ze względu na różnice
metodologiczne przygotowywanych
wskaźników, uzyskane dane byłyby
nieporównywalne.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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komentarz ogólny
Bardzo niepokojące dane związane ze spadkiem
dynamiki rozwoju gospodarczego na tle innych
województw. Tracimy pozycję lidera
Str. 25 pierwszy wiersz
błędne dane koniecznie rozszerzyć informację o
źródłach energii elektrycznej o OZE

Uwaga o charakterze opinii, nie
wnosi propozycji zmian.

Osoba prywatna

01.05.13

Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona.
Dane zostały zacytowane z raportu
dr Adama Drobniaka – „Raport
diagnostyczny na temat współpracy
transgranicznej Województwa
Śląskiego i Samorządowego Kraju
Żylińskiego.”
Według raportu końcowego:
”Wsparcie efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych
w województwie śląskim w kierunku
zrównoważonego rozwoju” „…brak
jest w kraju systematycznej
ewidencji odnawialnych zasobów
energii i ich rozmieszczenia, co
powoduje trudność w uzyskaniu
rzetelnych informacji oraz ich
rozbieżność. Ponadto brak jest
aktualnych danych na ten temat.”
Dlatego też szczegółowe informacje
na temat OZE nie zostały
umieszczone w strategii.
Uwaga druga zostanie
uwzględniona.
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Str. 26
opis specjalizacji energetycznej trzeba uzupełnić o
kwestie związane z efektywnością energetyczną i
inteligentnym zarządzaniem rozproszonymi źródłami
OZE
Str. 31 syntetyczny wskaźnik konkurencyjności
województw
Dobrze by było znaleźć przyczynę dlaczego
wyprzedziła nas wielkopolska?
Str. 69

Do drugiego akapitu na str. 25
zostanie dodany zapis::
Analiza danych dostępnych w
dokumentach strategicznych dla
regionu pozwala na stwierdzenie, że
pomimo przemysłowego charakteru
województwa śląskiego
najpowszechniej dostępnym
nośnikiem energii odnawialnej jest
biomasa.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis jest dokonany w oparciu o
treść Regionalnej Strategii
Innowacji.

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Opis zostanie dodany w Strategii.

Osoba prywatna

01.05.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zapis pożądany trend do roku 2020
zostanie zmieniony na „ wzrost”.
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona - wskaźnik zbyt
szczegółowy.

Wartość per capita wskazane jest utrzymanie
wskaźnika 107% do średniej krajowej
Str. 70/71 wskaźniki dla celu operacyjnego A1
Osoba prywatna
1.Rozbicie wskaźnika nakładów na B-R na
publiczne/prywatne ze wskazaniem proporcji 1 część
publiczne 2 części prywatne.
2.Nie liczba udzielonych patentów tylko liczba

01.05.13
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wdrożonych komercyjnie patentów.
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Str. 72 wskaźniki dla celu operacyjnego A2

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Dodatnie Saldo miejsc pracy w określonym czasie
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Str. 80 wskaźniki dla celu operacyjnego B.2.
Brak mi wskaźnika określającego wysoki poziom
kompetencji i wykształcenia mieszkańców
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Str. 94 cel operacyjny D.2. w punkcie: Zakładane
główne efekty planowanych działań
Zmienić treść ostatniego item : „Przyciąganie
inwestycji zagranicznych” na następujący:
„Przyciąganie inwestycji zagranicznych i krajowych,
wspieranie inwestycji wewnętrznych”
Str. 99 Rysunek 22 Obszary działania w zakresie

Uwaga druga zostanie
uwzględniona. Zostanie dodany
wskaźnik: Odsetek przedsiębiorstw,
które wykorzystały chronione
prawami wyłącznymi projekty
wynalazcze krajowych podmiotów
zewnętrznych (przedsiębiorstwa
przemysłowe/usługowe).
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany wskaźnik:
Współczynnik przyjęć – stosunek
liczby przyjęć pomniejszony o osoby
powracające do pracy z urlopów
wychowawczych w roku badanym
do liczby pełno zatrudnionych wg.
stanu w dniu 31.12 roku
poprzedniego.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mieści się w ramach zapisów.
Wskaźnik: odsetek osób z
wykształceniem wyższym w ludności
w wieku 15-64.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis w
zakładanych głównych efektach
planowanych działań: Przyciąganie
inwestycji zagranicznych i
krajowych, wspieranie inwestycji
wewnętrznych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
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Strategii
W prostokącie: Obszar działania innych podmiotów,
drugie item o treści; „tworzenie warunków
inwestycyjnych dla inwestorów zewnętrznych”
zmienić na „tworzenie warunków inwestycyjnych dla
inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych”
Str. 101 system planowania

Dodany zostanie zapis: „… i
wewnętrznych”

Osoba prywatna

01.05.13

Osoba prywatna

01.05.13

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego
Górnośląski Park
Przemysłowy Sp. z o.o.

02.05.13

Nie wnosi uwag.

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis Wyzwania zostanie zmieniony
i otrzyma następujące brzmienie:
 Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych,
 Rewitalizacja centrów i

W dokumentach strategicznych uwzględnić kwestię
dotyczące Regionalnego planu działania na rzecz
efektywności energetycznej
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Str.103 Źródła finansowania

186

W źródłach finansowania nie wyodrębniono roli
sektora prywatnego oraz nie wskazana oraz
sposobów oddziaływania na niego jako jednego z
głównych interesariuszy tego dokumentu i
potencjalne źródło kapitału inwestycyjnego
Nie wnosi uwag do projektu Strategii.

187

Projekt Strategii - Obszary funkcjonalne - obszary
polityki rozwoju województwa śląskiego (strona 41,
tabela główne wyzwania)
W odniesieniu do rewitalizacji należy mówić o
rewitalizacji wszystkich terenów zdegradowanych

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis w systemie
planowania.
„…zakłada się opracowanie
dokumentów strategicznych w
zakresie:
- efektywności energetycznej…”
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie uzupełniony ostatni punkt
o zapis „…w tym sektora
prywatnego”.
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przez przemysł, nie ograniczając się do centrów.
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Projekt Strategii - Cel operacyjny ( C1 )
Górnośląski Park
Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska,
Przemysłowy Sp. z o.o.
strona 84
W kierunkach działań brakuje rewitalizacji terenów
poprzemysłowych
w
rozumieniu
ogólnym.
Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele
środowiskowe zawęża możliwości działań i powoduje
opór przed ich realizacją z uwagi na brak
ekonomicznego uzasadnienia.

02.05.13

Główne ścieżki współpracy powinny również
uwzględniać Przedsiębiorców przy działaniach
związanych z edukacją ekologiczną.

189

podniesienie jakości
przestrzeni publicznych
wpływające na poprawę
wizerunku miast.
Uwagi zostaną częściowo
uwzględnione.
Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona. Proponowane zapisy
mieszczą się już w dokumencie w
zapisach celu C.1 i C.3, przy czym w
C.1 są podnoszone kwestie
środowiskowe, a w celu C.3
wskazano na rewitalizację o
charakterze społecznogospodarczym.

Do efektów tego celu powinien być również dodany:
Zwiększenie zakresu rewitalizacji terenów
poprzemysłowych.

Uwaga druga zostanie
uwzględniona.
Główna ścieżka współpracy
związana z edukacją ekologiczną
zostanie rozszerzona o
przedsiębiorców.

Projekt Strategii - Cel operacyjny (C2) – Zintegrowany

Uwaga trzecia nie zostanie
uwzględniona. Efekty działań
dotyczących rewitalizacji terenów
poprzemysłowych zapisane zostały
w celu C.3.
Uwaga pierwsza nie zostanie

Górnośląski Park

02.05.13
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rozwój ośrodków różnej rangi

Przemysłowy Sp. z o.o.

uwzględniona.
Zapis poświęcony informatyzacji
funkcji transportowych mieści się w
kierunku działania C.2.2 (…”systemy
kierowania ruchem”…);

Brak informatyzacji zarówno funkcji transportowych
jaki metropolitalnych
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Projekt Strategii - Cel operacyjny (C3) – Wysoki
poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni
Mowa jest o rewitalizacji „obiektów”. Jak należy to
rozumieć? Czy nie powinno być terenów i obiektów?

Górnośląski Park
Przemysłowy Sp. z o.o.

02.05.13

Uwaga druga nie zostanie
uwzględniona. Nie zostanie
dopisana informatyzacja funkcji
metropolitalnych, gdyż
wykorzystanie technologii
informatycznych jest standardowym
elementem wyposażenia obiektów o
funkcjach kulturalnych i
edukacyjnych, a takie będą m. in.
realizowane w ramach tego
kierunku.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Do Strategii zostanie dodany słownik
pojęć, w którym zostaną
przedstawione definicje używanych
w Strategii terminów.
W odniesieniu do uwagi zostanie
zmieniony:
- kierunek działania C.3.1 i uzyska
brzmienie:
Rewitalizacja terenów i obiektów, w
tym poprzemysłowych i
zdegradowanych na tereny o
funkcjach społeczno-gospodarczych
79

oraz zapewnienie ich dostępności.
- kierunek działania C.3.4 i uzyska
brzmienie:
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1 DIAGNOZA STRATEGICZNA STR. 9, punkt
Gospodarka Wodna AKAPIT 5

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Przywracanie pozycji lub nadawanie
nowych funkcji obiektom
zabytkowym oraz symbolicznym w
życiu społeczności lokalnych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis zgodnie z
propozycją.

Po zadaniu pierwszym proponuję wprowadzenie
następującego zapisu:
Wezbrania wód na terenie województwa śląskiego
powodują niemal corocznie straty gospodarcze, a co
kilka lat występują powodzie mające charakter
katastrofalny (klęski żywiołowej). W rzekach
województwa śląskiego najczęściej występują
powodzie spowodowane wezbraniami o charakterze
roztopowym lub wezbraniami opadowymi( z
deszczów nawalnych, frontalnych i rozlewanych).
Po zdaniu czwartym proponuję wprowadzenie
następującego zapisu:
Istniejący system ochrony przed powodzią (pomimo
już zrealizowanych zadań z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej) jest niepełny i konieczna jest
jego dalsza poprawa poprzez podejmowanie szeregu
inwestycji w zakresie modernizacji i budowy nowej
80
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infrastruktury oraz wprowadzenie dalszych działań
nietechnicznych.
2 PROGNOZUY I TRENDY KSZTAŁTUJĄCE PROCESY
ROZWOJU REGIONU STR 37 Punkt d) zmiany
środowiskowe
-zwiększenie ilości wody retencjonowanej
-zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
3 ZRÓŻNICOWANIE WEWNĘTRZNE W REGIONIE STR.
53 Punkt Obszary strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym
Podpunkt 9. Obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi
Po zdaniu czwartym proponuję wprowadzić:
Ochronie przed powodzią służy w województwie
m.in. system obwałowań przeciwpowodziowych oraz
zbiorników retencyjnych.
7 Priorytety, cele i kierunki str. 84 punkt Obszar
priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ
Proponuję wprowadzić zapis: Uzasadnione jest dalsze
podejmowanie działań mających na celu zwiększenie
ochrony powodziowej na obszarach narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi. Realizacja przedsięwzięć
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej powoduje
wzrost bezpieczeństwa na terenach chronionych,
przyczynia się do wzrostu wartości terenów i
nieruchomości oraz redukcji utrudnień/ przerw w
komunikacji, prowadzeniu działalności gospodarczej,

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapisy w uwadze mają charakter
planowanych działań.

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga nie wnosi nic do
charakterystyki obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi.

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany fragment
zaproponowanego zapisu w opisie
obszaru priorytetowego C
Przestrzeń, tj.
„Uzasadnione jest dalsze
podejmowanie działań mających na
celu zwiększenie ochrony
powodziowej”.
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dostępie do instytucji użyteczności publicznej.
7 Priorytety, cele i kierunki str. 84 punkt Obszar
priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ Cel operacyjny C.1.
Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Propozycja kierunku działań nr 13
zawiera się w istniejącym kierunku
C.1.3, natomiast zapisy zawarte w
kierunku numer 14 są uwzględnione
w celu B.3.9

Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Katowicach

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis mieści się w kierunku C.3.8

Proponuję wprowadzić w podpunkcie KIERUNKI
DZIAŁAŃ: 13. Wspieranie działań mających na celu
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i obiektów
gospodarki wodnej poprzez realizację inwestycji
związany z utrzymaniem i konserwacją cieków,
wałów przeciwpowodziowych i zbiorników
retencyjnych.
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14. Zwiększanie ochrony przed skutkami zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym
awariom, usuwanie ich skutków, przywracanie
środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie
wybranych elementów systemu zarządzania
środowiskiem, w tym wspieranie działań mających na
celu rozwój i dostosowanie rolnictwa.
7 Priorytety, cele i kierunki str. 89 punkt Obsza
priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ CEL operacyjny C.3.
Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni
Proponuję wprowadzić w podpunkcie KIERUNKI
DZIAŁAŃ: Punkt 9. Wsparcie działań w planowaniu
przestrzennym mających na celu ograniczenie i
racjonalizację zabudowy na terenach zalewowych i
terenach dolin rzecznych
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198
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Położenie i sieć osadnicza regionu
Strona 6-7
Uzupełnić współpracę zagraniczną o partnerstwo
zawierane przez jednostki samorządowe (gminy,
powiaty)
Aktywność społeczna mieszkańców
Strona 19
Poszerzyć rozdział
Zbyt lakoniczny zapis
Bezpieczeństwo publiczne
Strona 20
Mapa 11 – opis niejednoznaczny, czy poziom I czy III
oznacza mniej lub bardziej bezpiecznie
Turystyka Strona 20

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Strategia zawiera diagnozę
odnoszącą się w głównej mierze do
poziomu województwa.

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo. Zostanie poszerzony opis
dotyczący turystyki. Szerszy opis
znajduje się w pełnej wersji
Diagnozy strategicznej, natomiast w
Strategii zamieszczona jest tylko
wersja skrócona.
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Pojęcia obcojęzyczne i
specjalistyczna terminologia użyta w
Strategii będzie wyjaśniona w
słowniczku.

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Poszerzyć uzupełnić opis, uszczegółowić
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Całość dokumentu
Używać prosty język, unikać specjalistycznych, mało
znanych określeń lub pochodzenia angielskiego np.
Automotive, klastry w dziedzinie hitech
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Strona 43 Subregion południowy

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
83

Poszerzyć główne potencjały i główne wyzwania –
podać pełną listę marek turystycznych lub nie
wymieniać żadnej z nazwy
Pominięto turystykę aktywną i sporty outdoorowe uwzględnić
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Strona 56
Podstawowe wyzwania

Uwaga pierwsza zostanie
uwzględniona. Zrezygnowano z
wymieniania konkretnych obiektów.

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Urząd Gminy Istebna

02.05.13

Rysunek 18 – podać prostszym językiem, błąd w
słowie „rożwnoważenie”
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Strona 60
Wizja rozwoju
Użyć prostego języka, bardziej konkretnie

205

Całość dokumentu
Podać zadania w sposób bardziej konkretny – czego
należy się spodziewać do czego należy dążyć
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Strona 51,20

Uwaga druga nie zostanie
uwzględniona. Turystyka aktywna
zawiera się w potencjale:
turystyka opierająca się na dobrze
rozwiniętej infrastrukturze
turystycznej , tradycjach, wizerunku;
górskie turystyczne marki regionu.
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Wyjaśnienia terminów podanych na
rysunku znajdują się w liście wyzwań
w konkretnych obszarach.
Zostanie poprawiony błąd w słowie
równoważenie.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Oparto się na zapisach
dotychczasowej wizji wypracowanej
przez liderów regionalnych w roku
2008.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Bardziej szczegółowe informacje są
określone na poziomie dokumentów
operacyjnych, branżowych i
wdrożeniowych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Do mapy 11 zostanie dołączony
84

Legendy do załączonych map są niedokładne
207

R.7, s. 84, C.1.
Kierunki działań w Celu operacyjnym C1
proponujemy uszeregować wg. istotności dla
regionu, pozostawiając najważniejsze, w powiązaniu
z zapisami „Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Śląskiego do roku 2013 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” lub
jego aktualizacji. Część propozycji należy umieścić
raczej w strategiach i programach sektorowych
( np. p. 2 i 6).
Propozycje zapisów:
1. Poprawa jakości powietrza oraz ograniczania
zużycia energii
i wzrost wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł.
2. Przywrócenie wysokiej jakości wód
powierzchniowych oraz ochrona wód
podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania.
3. Minimalizacja ilości powstających odpadów,
wzrost wtórnego wykorzystania
i ograniczenia składowania pozostałych
odpadów.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Katowicach

02.05.13

przypis, mapa nr 20 zostanie
poprawiona.
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Uwaga pierwsza nie zostanie
uwzględniona. W Strategii nie
określano ważności realizacji
kierunków działań, ponieważ
wszystkie są jednakowo istotne dla
rozwoju regionu.
Uwaga druga zostanie częściowo
uwzględniona.
1. Kierunek zawiera się w C.1.5
i C.1.9
2. .Zostanie dodany kierunek
działania nr 5 o
następującym brzmieniu:
Wspieranie działań na rzecz
poprawy jakości wód
powierzchniowych oraz
ochrony wód podziemnych i
racjonalizacji ich
wykorzystania.
3. Kierunek zawiera się w C.1.7
4. Kierunek wpisuje się w
C.1.11 oraz w kierunkach
celu C.3
5. Kierunek to C.1.8
6. Zostanie dodany kierunek nr
85

9 o następującym brzmieniu:
Wspieranie działań na
rzecz zmniejszenia
uciążliwości hałasu.
7. Kierunek zawiera się w B.3.9,
jak również w efektach w
celu A.3
8. Kierunek zawiera się w C.1.5
9. Kierunek zawiera się w
C.1.10.

4. Przekształcenie terenów poprzemysłowych i
zdegradowanych województwa śląskiego
zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz
uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.
5. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone
użytkowanie różnorodności biologicznej.
6. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla
mieszkańców województwa śląskiego
i środowiska poprzez obniżenie jego
natężenia do poziomu obowiązujących
standardów.
7. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych
awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich
skutków.
8. Zrównoważona gospodarka zasobami
naturalnymi.
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9. Wspieranie edukacji ekologicznej i
kształtowanie postaw proekologicznych.
R.7 wskaźniki rezultatu
Bardzo duża liczba wskaźników, z części można
zrezygnować i ewentualnie wykorzystać w
dokumentach sektorowych
(np. frekwencja w wyborach, udział terenów

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Katowicach

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przygotowane wskaźniki zostały
poddane weryfikacji na
wcześniejszym etapie prac ze
względu na ich dużą ilość i
użyteczność dla wnioskowania, a
86
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zielonych w miastach, współczynnik utrzymania ładu
przestrzennego, liczba aktywnych organizacji
pozarządowych).
R.7 s.85 Terytorialny wymiar interwencji

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Ew. uzupełnienie typów działań ukierunkowanych Gospodarki Wodnej w
terytorialnie o zapisy dot. terenów zdegradowanych i Katowicach
systemów gospodarki odpadami

02.05.13
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Położenie i sieć osadnicza regionu - str. 6

Miasto Wodzisław Śląski

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Gospodarka odpadami nie została
wskazana w terytorialnym wymiarze
interwencji, ponieważ dotyczy
całego województwa.
Tereny zdegradowane zostaną
wyznaczone w ramach Planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa, natomiast obszary
objęte podsystemami
gospodarowania odpadami znajdują
się w dokumentach operacyjnych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
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Warszawa i Wiedeń zmienić na Warszawa, Wiedeń.
Położenie i sieć osadnicza regionu - str. 7

Miasto Wodzisław Śląski

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Miasto Wodzisław Śląski

02.05.13

Prognozowana do roku 2020 liczba osób w wieku
emerytalnym (60+/65+) zwiększy się o 211 tys.
b) zmiany gospodarcze: str.36
Miasto Wodzisław Śląski

02.05.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona
Zgodnie z dostępnymi danymi.
Prognozowana do roku 2020 liczba
osób w wieku 65+ zwiększy się o….
Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Wzrastająca globalizacja i coraz
większe powiązania z gospodarką

212

213

...Wspólnotą Francuską Belgii.
Wymiar społeczny
Demografia - str 14

Można dopisać: systematyczny wzrost cen nośników
energii. Ponadto wzrastająca globalizacja i coraz

prezentowana w dokumencie lista
stanowi pewien kompromis.
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większe powiązania z gospodarka światową.
Również długotrwałe zjawiska kryzysowe
gospodarce.

214

215

światową zawarta jest w rozdziale 2
Prognozy (…) punkcie b/ zmiany
gospodarcze.

w

d) zmiany środowiskowe: str. 37

Miasto Wodzisław Śląski

Można dodać: presja wszechobecnych antybiotyków,
hormonów i substancji sztucznych na organizmy
ludzkie.
6. Analiza SWOT
Miasto Wodzisław Śląski
OBSZAR PRIORYTETOWY A – NOWA GOSPODARKA –
str. 64.

02.05.13

02.05.13

Zapis zostanie uwzględniony i
otrzyma brzmienie:
Nasilająca się światowa konkurencja
o surowce, kapitał, pracę i
technologie w tym wzrost cen
nośników energii.
Zapis zostanie uwzględniony i
otrzyma brzmienie:
Zwiększenie podatności gospodarek
krajowych i regionalnych na zmiany
koniunktury na rynkach światowych
w tym na długotrwałe zjawiska
kryzysowe w gospodarce.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis:
Pogarszająca się jakość żywności.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis znajduje się w Szanse tworzący się rynek na tzw. „czyste
technologie”

Czy presja na ograniczenie wykorzystania węgla
kamiennego do celów energetycznych jest
zagrożeniem? Moim skromnym zdaniem jest szansą!
Tym bardziej, że nie mówi się o całkowitym
88
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zaprzestaniu.
OBSZAR PRIORYTETOWY B – SZANSE ROZWOJOWE Miasto Wodzisław Śląski
MIESZKAŃCÓW – str. 65.

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Dewaluacja instytucji szkoły i zawodu nauczyciela.
Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej Miasto Wodzisław Śląski
mieszkańców województwa Kierunki działań – str. 77

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zbyt szczegółowy, zawiera się
w B.1.1

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Granice złóż kopalin określa
przestrzeń zawierająca
udokumentowane zasoby
geologiczne. Zgodnie z
obowiązującym prawem złoża
kopalin (a nie tylko ich części, w
danym momencie ekonomicznie
opłacalne do wydobycia) podlegają
ochronie. Obszary występowania
udokumentowanych złóż kopalin
określa się w Planie
zagospodarowania przestrzennego
województwa. Zasoby geologiczne
złóż (w tym zasoby bilansowe)
określane są według kryteriów
określonych przepisami
Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 czerwca 2005 r. [Dz.U. Nr
116, poz. 978 wraz z późn.
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Warto dodać: skrócenie czasu oczekiwania na
specjalistyczne usługi medyczne.
Tabela 3. Udokumentowane złoża kopalin w Miasto Wodzisław Śląski
województwie śląskim i ich eksploatacja. Str 23
W obecnym czasie coraz częściej określa się zasoby
kopalin ekonomicznie opłacalne do wydobycia –
niestety zazwyczaj wielokrotnie mniejsze
niż
geologiczne.
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3.4.2. Wody powierzchniowe Ocena jakości wód – Miasto Wodzisław Śląski
str. 50/51.

02.05.13

Badanie i porównywanie jakości wód w latach 20102011 (krótki okres) daje wyniki raczej przypadkowe,
uzależnione nawet od ilości opadów w danym roku.
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3.7.1.
Stan
aktualny
demograficznych – str. 84

i

tendencje

zmian Miasto Wodzisław Śląski

Do roku 2035 w województwie śląskim odsetek osób
w wieku emerytalnym (60+/65+) wzrośnie z 17,6% w
2010 r. do ponad 28% w roku 2035.

02.05.13

zmianami] i są corocznie
publikowane w Bilansie zasobów
złóż kopalin w Polsce (aktualnie
zgodnie z wymaganiami art. 103
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze).
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
W prognozie zawarto także
informacje na temat stanu/
potencjału wód w latach 2008-2009
(str. 52-53). Dane z poprzednich
dotyczące jakości wód
przedstawione zostały w Prognozie
oddziaływania na środowisko
projektu Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie
2020” z 2009 r. Ponadto
porównywanie jakości wód z
dłuższych okresów czasu znacznie
utrudniają zmieniające się kryteria
oceny wód oraz metodyka i sieć
punktów monitoringu.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dane prognostyczne pochodzą z
raportu Wyzwania rozwojowe gmin
województwa śląskiego w
kontekście zachodzących procesów
demograficznych sporządzonego w
2011 r. Służą one ponadto
zobrazowaniu trendów
90
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Demografia i zdrowie ludzi - tabela str. 96
Zidentyfikowane
istotne
problemy
środowiska

Miasto Wodzisław Śląski

02.05.13

5.5. Oddziaływanie na zdrowie człowieka - str 122
Miasto Wodzisław Śląski
Rozwój infrastruktury drogowej nie do końca będzie
miał negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

02.05.13

ochrony

Można dopisać narastająca presja substancji
sztucznych i obcych (w tym hormonów i
antybiotyków) na organizmy ludzkie.
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demograficznych w województwie w
przypadku których różnica 60+/65+ i
67+ nie ma istotnego znaczenia.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Celem tabeli na stronie 96 jest
wskazanie głównych problemów w
obszarze Demografia i zdrowie ludzi,
a nie analiza źródeł tych problemów.
Presja substancji sztucznych i obcych
(w tym hormonów i antybiotyków)
na organizmy ludzkie stanowi jeden
z wielu czynników stwarzających
zagrożenia dla zdrowia ludzi (obok
takich, jak zły stan wód
przeznaczonych do spożycia,
zanieczyszczenie powietrza, emisje
hałasu , pola elektromagnetyczne w
otoczeniu człowieka, styl życia, dieta
itp.). Jest to jednocześnie czynnik,
na który polityka regionalna ma
niewielki wpływ.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Wystąpienie potencjalnych
pozytywnych oddziaływań rozwoju
infrastruktury drogowej na zdrowie
człowieka wskazane zostało w
tab.26, a transportu w całości na str.
120 i 121. Wskazany zapis zostanie
jednak ujęty w ostatecznej wersji
Prognozy.
91
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s. 37 Prognozy i trendy kształtujące procesy rozwoju
regionu – zmiany środowiskowe

Powiat Gliwicki

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie dodany.

Proponowany zapis:
„zwiększenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
w tym wzrost zapotrzebowania na węgiel i gaz
ziemny, przy jednoczesnym spadku procentowego
udziału zużycia węgla kamiennego i węgla
brunatnego oraz wzrostu udziału gazu ziemnego”
Cały dokument
Powiat Gliwicki

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W całym dokumencie zostanie
zmieniony zapis na „subregion
centralny”.

Powiat Gliwicki

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis:
Poprawa jakości drogowych
powiązań wewnętrznych i
zewnętrznych oraz rozwój
zintegrowanego systemu transportu
publicznego.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie poprawiony błąd w słowie
równoważenie.
Uwaga zostanie uwzględniona.

Zmiana nazwy „subregion środkowy” na „subregion
centralny”
225

s. 41 Główne wyzwania – subregion środkowy
Proponujemy uzupełnić o potrzebę poprawy jakości
drogowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych
oraz stworzenia zintegrowanego systemu transportu
publicznego obejmującego obszary wiejskie
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s. 56

Powiat Gliwicki

02.05.13
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Równoważenie
s. 58 Wyzwania związane z równoważeniem Powiat Gliwicki
procesów rozwoju regionu – pkt 12

02.05.13

228

Proponowany zapis:
„Społeczną rewitalizację miast”.
s. 58 Wyzwania związane z równoważeniem Powiat Gliwicki
procesów rozwoju regionu – pkt. 15 i 17

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
92

Proponowany zapis:
15. Poprawę jakości przestrzeni miejskich i wiejskich.
17. Podnoszenie atrakcyjności mieszkaniowej
ośrodków miejskich i wiejskich, w tym poprawa
planowania przestrzennego i rozwój infrastruktury.
229

s. 79 Cel operacyjny B.2. – kierunek działań 2

Powiat Gliwicki

02.05.13

Miasto Zabrze

02.05.13

Zostanie rozszerzony zapis pkt. 18
Wyzwań związanych z
równoważeniem procesów rozwoju
regionu.
o zapis:
„…w tym poprzez poprawę jakości
przestrzeni.”
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie zmieniony.

Proponowany zapis:
„Wzmocnienie kształcenia kluczowych umiejętności i
kompetencji uczniów m.in. poprzez organizowanie
tematycznych i praktycznych kursów zawodowych we
współpracy z pracodawcami”.
230

Diagnoza Strategiczna. Strona od 4 do 35.
Braki w diagnozie w zakresie:
1. wymiaru krajobrazowego tj. stanu ładu
przestrzennego Śląska, stanu infrastruktury
technicznej;
2. istniejącego stanu (zakresu) planowania
przestrzennego na szczeblu gminnym i
ponadgminnym (dotyczy pokrycia terenu
obowiązującymi planami oraz braku planów na
poziomie aglomeracyjnym);
3. występowania obszarów zagrożeń (w szczególności
konfliktu pomiędzy procesem wydobywczym
a obszarami osiedleńczymi i obszarami
zainwestowania powierzchniowego);

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapisy uwagi zostaną rozwinięte w
Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz
w dokumencie poświęconym
polityce miejskiej.
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4. braku planu regulacyjnego dla obszarów
metropolitarnych (w szczególności dla obszaru
Metropolii Górnośląskiej).
Cel operacyjny C.3. Kierunki działań. Strona 89.
Miasto Zabrze

02.05.13

Dookreślenie terminu kierunku działania:
1. „Rewitalizacja terenów, w tym obiektów
poprzemysłowych i zdegradowanych na tereny
o funkcjach społeczno- gospodarczych oraz
zapewnienie ich dostępności”.

Uwaga zostanie uwzględniona.
Do Strategii zostanie dodany słownik
pojęć, w którym zostaną
przedstawione definicje używanych
w Strategii terminów.
W odniesieniu do uwagi zostanie
zmieniony kierunek działania C.3.1 i
uzyska brzmienie:
Rewitalizacja terenów i obiektów, w
tym poprzemysłowych i
zdegradowanych na tereny o
funkcjach społeczno-gospodarczych
oraz zapewnienie ich dostępności.
Oraz kierunek działania C.3.4
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Cel operacyjny C.2. Kierunki działań. Strona 86.

Miasto Zabrze

02.05.13
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Dopisanie punktu:
10. Rewitalizacja terenów transportu kolejowego.
Cel operacyjny A.4. Kierunki działań. Strona 74.

Miasto Zabrze

02.05.13

Dopisanie punktu:

Przywracanie pozycji lub nadawanie
nowych funkcji obiektom
zabytkowym oraz symbolicznym w
życiu społeczności lokalnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zbyt szczegółowy zapis, znajduje się
w kierunku działania C.3.1
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zbyt szczegółowy zapis, ponadto
tematyka ta znajduje się w kierunku
94
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10. Rewitalizacja gospodarcza terenów
zdegradowanych.
Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń Strona od 83 do
90.
1. Proponuje się zmianę priorytetów, w tym
określenie podstawowego priorytetu jako: „poprawa
atrakcyjności regionu (w tym turystycznej), stanu
ładu przestrzennego, stanu infrastruktury technicznej
w tym drogowej i stanu przestrzeni publicznych”.
2. Konieczność uzupełnienia rozdziału w zakresie:
wzmocnienia aktywności społecznej – aktywnego
i kreatywnego udziału mieszkańców w planowaniu
rozwoju i planowaniu przestrzennym; poprawy ładu
przestrzeni w tym w zakresie przestrzeni publicznych;
rozwoju komunikacji zbiorowej na szczeblu
metropolitarnym, aktywizacji zdrowego trybu życia i
ekologii, realizacji gęstej siatki ścieżek rowerowych w
całej aglomeracji.
3. Konieczność likwidacji złego i nadregulacyjnego
prawa oraz wprowadzenia jednoznacznych regulacji.
4. Konieczność sporządzenia i obowiązywania
(bardziej szczegółowego niż plan regionalny) planu
regulacyjnego dla obszaru metropolitalnego (w
szczególności dla Metropolii Górnośląskiej).
5. Konieczność integracji planowania przestrzennego
na szczeblu aglomeracyjnym z planowaniem na
szczeblu gminnym.
Cel operacyjny C.3. Kierunki działań. Strona 89.
Zapis: „ 5. Zapewnienie praworządności

działania C.3.1
Miasto Zabrze

02.05.13

Uwagi nie zostaną uwzględnione.
Zapisy uwagi pierwszej są
niezrozumiałe.
Zapisy uwagi drugiej zawierają się w
kierunkach działań: B.3.8, C.3.8,
C.2.3, C.1.10, B.1.4, B.1.5
Zapisy uwagi trzeciej - stanowienie
prawa znajduje się w gestii władz
krajowych.
Zapisy uwagi czwartej - system
wdrażania ujęty w Strategii zakłada
opracowanie szczegółowych
dokumentów strategicznych, w tym
dotyczących rozwoju obszarów
metropolitalnych. Zapis na str. 101
Strategii.
Zapisy uwagi piątej – zawierają się w
C.3.8.

Miasto Zabrze

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis koresponduje z kierunkiem
działań C.3.8, w którym podkreślono
95
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gospodarowania przestrzenią poprzez skuteczną
ochronę prawa własności i interesu społecznego” jest
niejednoznaczny i może oznaczać zarówno
wprowadzenie ładu jak i chaosu. Skuteczna ochrona
własności może oznaczać pozwolenie na każdą
działalność w każdym miejscu i przestrzeni.
Proponujemy zamiast zaproponowanego wprowadzić
zapis: „Zapewnienie praworządności gospodarowania
przestrzenią poprzez wzmocnienie rangi
i skuteczności planowania przestrzennego jako
narzędzia skutecznej ochrony prawa własności oraz
interesu społecznego”.
Główne potencjały subregionu środkowego. Strona
Miasto Zabrze
41.

wsparcie dla działań podnoszących
jakość planowania przestrzennego.

02.05.13

Zamiana potencjału na główne wyzwanie punktu:
„infrastrukturę transportową z lotniskiem tworzącą
szansę rozwoju węzła (…)”.
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Cel operacyjny B.1. Strona 77.
Rozwinięcie kierunków działań celu operacyjnego
B.1. o aspekt zapewnienia opieki nad osobami
starszymi np. poprzez tworzenie domów seniora.

Miasto Zabrze

02.05.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Zapis zostanie zmieniony i uzyska
brzmienie - Potencjał:
- infrastruktura transportowa z
lotniskiem zapewniająca wysoką
dostępność komunikacyjną
Wyzwanie:
- możliwość rozwoju logistyki w
oparciu o obecną i planowaną
infrastrukturę transportową.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Kwestie związane z opieką nad
osobami starszymi są zawarte w
- w zakresie ochrony zdrowia w
działaniu B.1.3
- w zakresie pomocy społecznej w
B.3.7 i B.3.6.
96
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Cel operacyjny C.1. Kierunki działań. Strona 84.

239

Brak informacji o wsparciu przedsięwzięć
poprawiających efektywność energetyczną systemów
oświetlenia ulicznego, możliwe rozszerzenie punktu
5. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających
zużycie zasobów środowiska i energii
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych,
obiektach użyteczności publicznych oraz oświetlenia
ulicznego.
Priorytety, cele i kierunku. Strona 68 do 96.
Miasto Zabrze

02.05.13
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Brak szczegółowości proponowanych rozwiązań w
poszczególnych priorytetach, celach czy kierunkach
rozwoju Województwa Śląskiego.
Cel operacyjny D.3. Kierunki działań. Strona 95.

02.05.13
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Miasto Zabrze

Miasto Zabrze

Brak wskazania, które drogi krajowe oraz sieci
kolejowe są kluczowe (będą rozbudowywane lub
modernizowane) w ramach sieci połączeń
międzynarodowych i krajowych.
Prognoza oddziaływania na środowisko Tabela 25. Miasto Zabrze
Strona 94.

02.05.13

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis uzyska brzmienie:
Wspieranie wdrożenia rozwiązań
ograniczających zużycie zasobów
środowiska i energii
w przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych,
obiektach i przestrzeni użyteczności
publicznych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Bardziej szczegółowe informacje są
określone na poziomie dokumentów
operacyjnych, branżowych i
wdrożeniowych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Bardziej szczegółowe informacje są
określone na poziomie dokumentów
operacyjnych, branżowych i
wdrożeniowych oraz kontrakcie
terytorialnym.
Uwaga zostanie uwzględniona
Objaśnienia zostaną wprowadzone.
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Brak objaśnień do tabeli.
Cały dokument

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Liczne izolowane na końcu wierszy jednoliterowe
spójniki i przyimki.
Rozdział 1 – Diagnoza strategiczna
Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
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– Wymiar gospodarczy
– Sektory tradycyjne – s. 24
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W opisie dotyczącym restrukturyzacji górnictwa i
sektora hutniczego proponujemy rozwinąć opis o
efektach restrukturyzacji m.in. o informacje o
zmianie w strukturze zatrudnienia, a także
„wprowadzeniu” na rynek szeregu obiektów
poprzemysłowych
nierzadko
dewastowanych,
wymagających
ponownego
zagospodarowania,
rewitalizacji, a także zabezpieczenia.
Rozdział 1 – Diagnoza strategiczna
Urząd Miasta Rybnika
– Wymiar infrastrukturalny
– Infrastruktura transportowa
– s. 32 [ostatni akapit]
Proponujemy
poszerzyć
opis
o
istniejącą
infrastrukturę lotnisk lokalnych i lądowisk w
województwie śląskim
Rozdział 2 – Prognozy i trendy kształtujące procesy
Urząd Miasta Rybnika
rozwojem regionu
- a) zmiany gospodarcze
– s. 35
Proponujemy usunąć punkt:
 Konflikty konwencjonalne i konflikty z użyciem
broni masowego zagrożenia
Rozdział 7. Priorytety, cele i kierunki
– Cel operacyjny A3
– Wskaźniki rezultatu

Urząd Miasta Rybnika

Przedstawiane dane w publicznej
statystyce w dłuższym okresie czasu
są nieporównywalne ze względu na
zmianę klasyfikacji.
Informacja o stanie zatrudnienia w
sektorze przedsiębiorstw (w
górnictwie i wydobywaniu) została
zamieszczona w pełnej wersji
Diagnozy, w rozdziale dotyczącym
rynku pracy.
02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Informacja została zawarta w pełnej
wersji Diagnozy strategicznej.

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Konflikty konwencjonalne i konflikty
z użyciem broni masowego rażenia
jeśli nie dotyczą bezpośrednio
województwa to wpływają na
gospodarkę regionu poprzez zmiany
na rynkach światowych.

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Dobierając wskaźniki opieraliśmy się
na możliwości ich pozyskania stąd
98

– ss.73-74
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Proponujemy uzupełnić listę wskaźników o wskaźnik
odnoszący się do kierunku działań nr 7 (Wsparcie
rozwoju infrastruktury i pakietowych produktów
turystycznych) i głównych efektów planowanych
działań (Podniesienie atrakcyjności turystycznej
regionu).
Rozdział 7. Priorytety, cele i kierunki
– Cel operacyjny B.2.
– Wskaźniki rezultatu
– s. 80
Proponujemy dopisać wskaźnik odnoszący się
wysokości stopy bezrobocia wśród osób poniżej 25
r.ż i powyżej 45 r.ż. oraz odsetka długotrwale
bezrobotnych.
Rozdział 7. Priorytety, cele i kierunki
– Cel operacyjny C.1.
– s. 84
Proponujemy dopisać i/lub uwypuklić kwestię działań
na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
Diagnoza strategiczna rozwoju województwa
śląskiego na potrzeby aktualizacji strategii
Proponujemy poszerzyć analizę dotyczącą
pasażerskiego transportu kolejowego ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu pomiędzy poszczególnymi
aglomeracjami i ośrodkami węzłowymi.

niektóre z kierunków nie posiadają
wprost przypisanych wskaźników.
Nie wyklucza to jednak, że na
dalszym etapie nie będą badane
wskaźniki o charakterze
jakościowym.

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dopisane zostaną wskaźniki
dotyczące bezrobotnych do 24
(zgodnie z dostępnym wskaźnikiem
GUS) i powyżej 45 roku życia do celu
B.2.
A wskaźnik dotyczący długotrwale
bezrobotnych zostanie przeniesiony
z celu A.2 do B.2.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis do kierunku
działania C.1.5.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Brak dostępu do pełnych danych.
Szczegółowe dane zostaną
przedstawione na etapie
opracowania Strategii transportu.
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Rozdział 3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
– Tabela główne potencjały i wyzwania - Subregion
Zachodni
– s. 44
Proponujemy poprawić opis::
 JEST: dobry wewnętrzny układ komunikacyjny
włączony w układ powiązań krajowych i
międzynarodowych
POPRAWIĆ NA: relatywnie dobry wewnętrzny układ
komunikacyjny włączony w układ powiązań
krajowych i międzynarodowych
Rozdział 3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
– Tabela główne potencjały i wyzwania - Subregion
Zachodni
– s. 44
Proponujemy uzupełnić opis o następujące
potencjały:
 Oferta kulturalna głównych ośrodków subregionu
o znaczeniu ponadlokalnym, w tym cykliczne
wydarzenia o randze krajowej
 Wysoka atrakcyjność inwestycyjna dla
działalności przemysłowej potwierdzona
wysokimi rankingami oraz obecnością inwencji
zagranicznych
 Bogate tradycje przemysłowe wraz z rozwiniętym
szkolnictwem zawodowym
Rozwijający się sektor szkolnictwa wyższego w
głównych miastach subregionu

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis uzyska brzmienie:
„relatywnie dobry wewnętrzny układ
komunikacyjny włączony w układ
powiązań krajowych
i międzynarodowych”.

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwagi zostaną uwzględnione
częściowo. Zostanie dodany
potencjał: Wysoka atrakcyjność
inwestycyjna dla działalności
przemysłowej, potwierdzona
wysokimi rankingami oraz
obecnością inwestycji zagranicznych
Natomiast dwie pozostałe
propozycje mieszczą się w ramach
potencjałów już wskazanych.
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Rozdział 3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
– Tabela główne potencjały i wyzwania - Subregion
Zachodni
– s. 44
Proponujemy uzupełnić opis o następujące
wyzwania:
 Podniesienie jakości wewn. połączeń drogowych i
kolejowych na osi wschód-zachód
Poprawa jakości środowiska, powietrza i wód
powierzchniowych
Rozdział 3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
– Obszary strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym
– Aglomeracja Rybnicka i jej obszar funkcjonalny
– s. 50
Według naszej oceny zaprezentowany w dokumencie
zasięg Aglomeracji Rybnickiej wraz z jej obszarem
funkcjonalnym powinien raz jeszcze zostać poddany
delimitacji. Zastrzeżenie dotyczy zarówno samego
obszaru Aglomeracji, jak i jej obszaru funkcjonalnego.

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostaną dodane wyzwania:
- podniesienie jakości wewnętrznych
połączeń drogowych i kolejowych na
osi wschód –zachód;
- poprawa jakości środowiska,
powietrza i wód powierzchniowych

Urząd Miasta Rybnika

02.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
- delimitacja metropolii i aglomeracji
oraz ich obszarów funkcjonalnych
zawarta w projekcie SRW ma
charakter wstępny, a ostateczna
delimitacja zostanie
przeprowadzona w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego.
- delimitację zawartą w projekcie
SRW wykonano w oparciu o metodę
wskaźnikową zastosowaną w
Zeszycie Analizy RCAS nr 3, nie zaś w
oparciu o metodę Continuous
Intramax Analysis zastosowaną
w Zeszycie Analizy RCAS nr 1.
W związku z powyższym ocena
metody Continuous Intramax
Analysis zawarta w Zeszycie nr 1 nie
101

dotyczy delimitacji zamieszczonej
w projekcie Strategii.
- kryterium administracyjne nie
zostało zastosowane w delimitacji
obszarów funkcjonalnych ponieważ
nie odzwierciedla ono rzeczywistych
powiązań funkcjonalnych; kryterium
to zostało zastosowane w delimitacji
metropolii i aglomeracji – oprócz
wymaganej wielkości wskaźnika
sumarycznego musiał być spełniony
warunek, że metropolię
i aglomeracje tworzą gminy miejskie
oraz miejsko-wiejskie (jeżeli miasto
graniczy bezpośrednio z gminą
miejską)
- kryterium istniejących powiązań
komunikacyjnych nie zostało
zastosowane ponieważ jest ono
bezpośrednio związane z kryterium
rzeczywistych powiązań
gospodarczo-przestrzennych oraz
minimalnych dojazdów do pracy
- kryterium gęstości zabudowy
zwartej i gęstej zostało zastosowane
do delimitacji metropolii i
aglomeracji; natomiast kryterium to
nie może mieć wpływu na
delimitację obszarów
funkcjonalnych ponieważ
102
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Prognoza Oddziaływania na Środowisko
- Rozdział 3.2.2. Degradacja powierzchni ziemi
- Obszary zagrożone odkształceniem powierzchni w
następstwie eksploatacji górniczej
- s.29

Urząd Miasta Rybnika

Proponujemy skorygować i uszczegółowić
następujące zdanie „[…] Podobne wielkości
stwierdzono także w północnej części Rybnickiego
Okręgu Węglowego oraz w rejonie JastrzębiaZdroju. [...]”. Jednocześnie sugerujemy zamiast użycia
terminu ROW wskazać na konkretnie gminy/miasta.
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Urząd Miasta Rybnika
- s. 64
Proponujemy zmienić nazwę spółki „Elektrownia
Rybnik S.A.” na „EDF Rybnik S.A.”
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Urząd Miasta Rybnika
- Załączniki mapowe: Załącznik nr 1 (s. 187), Załącznik
nr 2 (s. 188)
Błędny podział administracyjny – przebieg granic
administracyjnych Rybnika na mapie jest aktualny na
dzień 31.12.2000 r.
Proponujemy zaktualizować warstwę podziału
administracyjnego województwa śląskiego do stanu

02.05.13

przynależność gminy do takiego
obszaru zależy od jej powiązania z
metropolią lub aglomeracją, nie zaś
od jej zabudowy
Uwaga zostanie uwzględniona.
Pojęcie/ określenie „Rybnicki Okręg
Węglowy” (ROW) nie będzie
używane

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Nazwa spółki zostanie zmieniona.

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Przebieg granic administracyjnych
na mapach zostanie poprawiony
zgodnie ze stanem aktualnie
obowiązującym.
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aktualnie obowiązującego
Na podstawie art.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Śląski Państwowy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
Wojewódzki Inspektor
212 poz. 1263 z późn. Zm.), art. 54 ust 1, w związku z Sanitarny
art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku: Wicemarszałka Województwa
Śląskiego z dnia 22.03.2013r. Zn.: SP
RS.0102.00001.2013 SP RS.KW-00017/13, Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opiniuje
pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i
zdrowotnych projekt „Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, z
zastrzeżeniem uwzględnienia w Strategii:
- poszerzenia diagnozy strategicznej o
charakterystykę stanu jakościowego wód,
- uzupełnienia głównych wyzwań rozwojowych
subregionu zachodniego o problem poprawy jakości
środowiska,
- poszerzenia opisu wskazanego kierunku działań
(A.4.1) Wzrost produktywności i konkurencyjności
sektora rolno-spożywczego, o zapis gwarantujący
uwzględnienie problematyki środowiskowej,
- poszerzenia systemu monitorowania i ewaluacji
realizacji dokumentu o wskaźniki związane ze
zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Diagnoza strategiczna zostanie
uzupełniona o charakterystykę stanu
jakościowego wód.
Dodane zostaną dwa wyzwania:
„podniesienie jakości wewnętrznych
połączeń drogowych i kolejowych na
osi wschód – zachód” oraz
„poprawa jakości środowiska”.
Zostanie zmieniony zapis kierunku
A.4.1 na: „Wspieranie działań na
rzecz zrównoważonego wzrostu
produktywności i konkurencyjności
sektora rolno-spożywczego przy
uwzględnieniu dobrych praktyk
rolniczych.”
Wskaźniki zostaną uwzględnione
zgodnie z zaleceniami Prognozy
oddziaływania na środowisko. (172)
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Cel operacyjny A2 Otwarty i atrakcyjny rynek pracy,
punkt 3, s. 71

Wojewódzka Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

05.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Kategoria osób niepełnosprawnych
zawarta jest w zapisie kierunku.

05.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wartość 27 % została wyznaczona
w oparciu o benchmarking innych
województw (województwo
łódzkie).

Wojewódzka Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

05.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dodanie zapisu: „…i osób
niepełnosprawnych”.

Wojewódzka Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

05.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis: „… i osób
niepełnosprawnych”.

Wojewódzka Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

05.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wartość zakładanego wskaźnika
została wyznaczona w oparciu
o średnią dla Polski.

Dodanie po wyrazach „osób o ograniczonej
aktywności zawodowej” wyrazów „(w szczególności
niepełnosprawnych)”.
Priorytety cele i kierunki, Cel operacyjny Cel
Wojewódzka Społeczna
operacyjny A2 Otwarty i atrakcyjny rynek pracy, s. 72, Rada ds. Osób
Wskaźniki rezultatu-osiągnięcia celu operacyjnego
Niepełnosprawnych
(wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku 16-64)
Rozważenie, czy jest możliwe podniesienie
zakładanego wskaźnika.
Obszar priorytetowy B Szanse rozwojowe
mieszkańców s. 76 (koniec pierwszego akapitu).
Po wyrazie „starszych” dodać w nawiasie wyraz
„niepełnosprawnych”
Obszar priorytetowy B Szanse rozwojowe
mieszkańców s. 76 (koniec trzeciego akapitu).
Po wyrazie „starszych” dodać w nawiasie wyraz
„niepełnosprawnych”
Obszar priorytetowy B Szanse rozwojowe
mieszkańców s. 77. Wskaźnik oddziaływania „liczba
osób pobierających renty z tytułu niezdolności do
pracy na 1000 osób.”
Rozważenie, czy jest możliwe dalsze zmniejszenie
zakładanego wskaźnika (poniżej 31,4%).
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Cel operacyjny C Województwo Śląskie regionem
atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, s. 84
(początek strony).
Po słowach „wysokiej jakości środowiska miejskiego”
dodać wyrazy „dostępnego dla wszystkich
użytkowników”.
(A) NOWA GOSPODARKA

Wbrew życzeniowym zapisom wielu programów i
dokumentów strategicznych, wciąż nie udało się
stworzyć - nawet w skali lokalnej - gospodarki opartej
na wiedzy i informacji. Tylko największe oraz nowo
powstające przedsiębiorstwa, z założenia działające
na polu nowych technologii, tzw. start-up'y, zdają się
dotrzymywać kroku tempu rozwoju technologii i jej
rosnącej dostępności. Nadal też nie udało się
spożytkować ogromnych, choć nieuporządkowanych
zasobów wiedzy oraz możliwości (w tym
komunikacyjnych), jakie oferuje Internet. Co ciekawe,
problem ten w taki sam sposób dotyka sektora
małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek
samorządu terytorialnego czy podległych im spółek:
samorządy oraz ich jednostki budżetowe niejednokrotnie wyłącznie na własne życzenie działają w warunkach ograniczonej informacji,
wskutek czego w niewystarczającym stopniu
komunikują się (szczególnie w kontekście planów
rozwojowych i inwestycyjnych) o wzajemnych
zamierzeniach, choć ogromną część z tych planów

Wojewódzka Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz
budowy kapitału
społecznego i rozwoju
regionu „CATALYST”

05.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis zgodnie
z propozycją.

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przedstawione uwagi mają
charakter ogólny, w związku z tym
nie dokonano zmian w treści
dokumentu. Autor opinii przytacza
w formie rozważań problemy oraz
możliwe do zastosowania
rozwiązania, które znajdują
odzwierciedlenie w zapisach
proponowanych celów i kierunków.
Zapisy pojawiające się
w dokumencie strategii są
syntetyczne, nie mniej pojemne
znaczeniowo i w głównej mierze
zawierają się w zapisach autora
opinii.
Proponowane wskaźniki są często
nieprecyzyjnie zdefiniowane i nie
wynikają z oficjalnych statystyk. Ich
przygotowanie wiązałoby się z
dodatkowymi badaniami, co na tym
etapie prac jest trudne do
zweryfikowania ze względu na ich
finansowanie. W ramach prac nad
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można by realizować wspólnie lub też z większą
skutecznością. Problemem jest spora niechęć do
nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz
fakt, iż dotąd nie powstały podmioty lub instytucje,
które wyspecjalizowałyby się w gromadzeniu i
przetwarzaniu informacji czy to na potrzeby sektora
prywatnego, czy też publicznego.

raportem monitoringowym
proponowane wskaźniki zostaną
poddane ponownej analizie z uwagi
na ich użyteczność dla
wnioskowania oraz możliwość
sfinansowania stosownych badań.

W podobnym, mocno życzeniowym charakterze,
pojawiają się zapisy mówiące o realizacji
polityki zrównoważonego rozwoju: w miastach
województwa nie udało się ograniczyć presji
rozwojowej na środowisko, zracjonalizować
konsumpcji i produkcji odpadów komunalnych,
zoptymalizować przestrzeni i infrastruktury pod
kątem poziomu jej wykorzystania, prowadzić
kompleksowych prac na rzecz tej optymalizacji,
natomiast działania na obszarach, które w
największym stopniu potrzebują zmian (obszary
problemowe, dzielnice wymagające rewitalizacji lub
rewaloryzacji) są sporadyczne, niewielkie w skali i w
zasięgu. W praktyce większość działań samorządów
nie ma zbyt wiele wspólnego z polityką
zrównoważonego rozwoju. Doktryna ta wskazuje na
szczególną konieczność prowadzenia działań na
obszarach problemowych (przede wszystkim
obszarach biedy), na których uzyskanie wartości
dodanej wymaga zaangażowania zdecydowanie
mniejszych środków finansowych, niż uzyskanie tej
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wartości w dzielnicach rozwiniętych – tymczasem
polityka samorządów jest wręcz przeciwna, przez co
większość zadań inwestycyjnych swobodnej
lokalizacji realizowana jest poza tymi obszarami.
Rozwiązania problemów dzielnic ubogich odsuwane
są na przyszłość, ale w tym czasie tylko narastają,
powodując rozlewanie się biedy lub przyciągając inne
negatywne zjawiska społeczne – przestępczość,
wandalizm, bezdomność itp.

Pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej musi być
zdecydowanie bardziej dostosowana do realnych
kwalifikacji bezrobotnego (już posiadanych), jak i tych
potencjalnych umiejętności, możliwych do
pozyskania w przeciągu 3-6 miesięcy a w istotny
sposób wzmacniających posiadane kwalifikacje lub
wartość pracownika na rynku pracy. Pomoc w tym
zakresie musi mieć charakter pomocy kierowanej,
której charakter i zakres został spersonalizowany dla
bezrobotnego lub ich grupy posiadającej podobne
potrzeby.

Istotnym problemem regionu jest zjawisko pracy
nielegalnej, którego dokładna skala musi zostać
rzetelnie zbadana. Rozwiązań należałoby
poszukiwać w działaniach na rzecz legalizacji
stosunku pracy a nie ślepego zwalczania samego
zjawiska wyłącznie poprzez system kar. Praca w
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szarej strefie dla szacunkowo dużej części
społeczeństwa jest jedynym dostępnym środkiem
broniącym przed ubóstwem. Jednocześnie,
nielegalny pracownik w opinii i świadomości
pracodawcy nie wchodzi w skład kapitału ludzkiego
przedsiębiorstwa, przez co pracownicy i
przedsiębiorcy szarej strefy znajdują się poza
systemem podnoszenia kwalifikacji zasobów
ludzkich.

Obszary, które charakteryzują się najwyższą
dynamiką pozytywnych przemian (wzrostu lub
spadku zakładanych wskaźników rezultatów)
powinny uzyskać dodatkowe wsparcie
(pozafinansowe) ze strony samorządu
wojewódzkiego, Ponadto działania, które przyczyniły
się do ukształtowania tej dynamiki, muszą zostać
zidentyfikowane oraz opisane w celu stworzenia
katalogu najlepszych praktyk.
W okresie, w którym rozwój regionu spowalnia,
zintensyfikowane muszą zostać prace związane z
planowaniem tego rozwoju w przyszłości, zwłaszcza
w kwestii planowania strategicznego i konsultowania
ze społeczeństwem ich skali, charakteru czy też
zakresu. Wniosek ten wypływa z obserwacji działań
miast aglomeracji katowickiej, które - mimo
trwającego od 2008 roku spowolnienia
gospodarczego - tylko w niewielkim stopniu zdołały
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przygotować strategie sektorowe lub zaktualizować
wieloletnie strategie rozwoju i inne dokumenty
strategiczne. Rodzi to dodatkowe obawy, że zanim
gminne i powiatowe polityki zostaną zaktualizowane,
może minąć nawet kilka lat, przez co skrócony
zostanie czas, w jakim nowe zapisy Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego 2020+ będą mogły być
wdrożone przed rozpoczęciem ewaluacji lub kolejnej
aktualizacji Strategii.

Zmiany w karierze zawodowej w trakcie jej rozwoju
nie powinny być traktowane jako tylko ewentualne.
Choć dzisiaj, w obliczu stosunkowo wysokiego
bezrobocia na znacznym obszarze województwa,
wyzwaniem bywa znalezienie jakiejkolwiek pracy
zarobkowej, przyszłe pokolenia powinny zostać
wyposażone w umiejętności i kwalifikacje
zwiększające możliwości zmiany wykonywanego
zawodu, tym samym zmniejszające wrażliwość
kapitału społecznego na zmiany sytuacji gospodarczej
kraju bądź regionu.
Ważnym wskazaniem „Strategii…” jest, że
przedsiębiorstwa nie tyle powinny skorzystać z usług
doradczych w celu optymalizacji prowadzonej
działalności, lecz robić to okresowo i korzystać z
różnych usług doradczych (doradztwa branżowego,
organizacyjnego, HR, finansowego itp). Wielokrotne
korzystanie z usług doradczych stwarza dobre
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warunki do rozwoju tych usług oraz potwierdza ich
skuteczność, co w skali województwa nie pozostanie
bez wpływu na wydajność pracy.
Ośrodki centralne subregionów oferują tylko
nieznacznie lepsze warunki funkcjonowania
obcokrajowcom nie posługującym się językiem
polskim. Problem ten dotyczy zarówno obsługi
urzędowej, turystycznej, poruszania się w przestrzeni
publicznej, korzystania z komunikacji zbiorowej jak i
codziennym funkcjonowaniu. Zdecydowaną
większość z tych barier można i należy zaadresować
poprzez doszkalanie (się) pracowników oraz
modyfikację systemów informacji. Zaskakujące jest
to, że nawet największe miasta województwa mają
problem z utworzeniem, tym bardziej
aktualizowaniem, obcojęzycznych wersji
internetowych serwisów miejskich, które mogłyby – i
przecież powinny – stanowić podstawowe źródło
informacji dla mieszkańców i przyjezdnych.
W treści opracowania wielokrotnie w charakterze
atutu regionu podkreślana jest wysoka koncentracja
różnego rodzaju podmiotów pewnego typu
(instytucji, przedsiębiorstw wielu dziedzin gospodarki
itp.). Niestety, wysoka koncentracja zwykle nie ma
bezpośredniego przełożenia na istnienie
pozytywnych efektów tej koncentracji, zwykle w
postaci wartości dodanej (efekt synergii,
współpraca). W pierwszej kolejności oceniane
powinny być właśnie te efekty. Większe
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skoncentrowanie podmiotów lub instytucji bez
zauważalnych efektów tej koncentracji powinno
raczej wskazywać na słabość otoczenia gospodarczoinstytucjonalnego lub brak współpracy tych
podmiotów – a w konsekwencji do podjęcia przez
samorządy działań wspomagających integrację.
Oszczędności lub rozwój wielu przedsiębiorstw
osiągane są przede wszystkim poprzez nadmierną
(niejednokrotnie wręcz rabunkową) eksploatację
zasobów ludzkich. Brak rozpoznania przez
pracodawcę wartości dostępnych zasobów ludzkich
blokuje ich rozwój. Oznacza to też, że obecny system
edukacji ma przynajmniej spore problemy w
przygotowaniu zasobów ludzkich - wykształceniu
pracowników, którzy po latach podobno
nowoczesnej nauki będą w stanie zmienić sposób
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wdrożyć nowe
technologie.
Opracowanie zdaje się nie dostrzegać problemów
systemu edukacji. Przy szerszym rozeznaniu w
funkcjonowaniu tego systemu możemy wyodrębnić
cały szereg błędów i nieprawidłowości, których
przynajmniej częściowe zaadresowanie przez
samorząd lokalny jest możliwe i konieczne. Wśród
problemów można wskazać m.in.:
- relatywnie słabe stymulowanie rozwoju dzieci na
etapie edukacji przedszkolnej, malejący nacisk na
kształtowanie umiejętności manualnych, rozwijanie
ciekawości świata;
- zmianę wzorców wychowawczych - rodzice w coraz
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mniejszym stopniu uczestniczą w wychowaniu dzieci,
ich wiedza o rozwoju dziecka jest dalece
niewystarczająca pomimo dostępności literatury;
- bardzo duże koszty organizacji zajęć dodatkowych
dla dzieci, przy relatywnie niskiej efektywności tych
zajęć - lekcji języków obcych, gry na instrumencie,
ćwiczenie dyscyplin sportowych. Jednocześnie,
rozwijanie umiejętności dzieci na wczesnym etapie
jest bardzo wskazane;
- zbyt duża zależność skuteczności kształcenia od
umiejętności pedagogicznych i indywidualnych cech
nauczycieli, przy niewystarczających działaniach
zmierzających do podniesienia tych umiejętności lub
uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć;
- niski poziom kształcenia w szkołach zawodowych i
gimnazjach, obniżające się wymagania względem
uczniów, trudności z wprowadzaniem do programu
nauczania nowych technologii – zarówno jako
narzędzi dydaktycznych i edukacyjnych, jak i
przedmiotu nauczania.
- funkcjonujący w społeczeństwie, krzywdzący
stereotyp, jakoby średnie wykształcenie było
równoznaczne z niskimi kwalifikacjami;
- zbyt duże oddziały klasowe utrudniające optymalne
wykorzystanie infrastruktury, przy ograniczeniu
dostępu do tej infrastruktury poza godzinami
lekcyjnymi;
- zasoby sieci Internet są wykorzystywane w celu
unikania pracy (ściąganie wypracowań lub zadań
domowych) a nie w celu rozwoju zainteresowań,
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umiejętności, uzupełnienia lub usystematyzowania
wiedzy. Jednocześnie nie kształci się umiejętności
poszukiwania informacji w zasobach sieci.
- doradztwo zawodowe wciąż ma charakter
poboczny, fakultatywny lub jest całkiem nieobecne;
- specjalizacja szkół jest na tyle mała, że nie wpływa
znacząco na poziom wiedzy w danej dziedzinie
(zdecydowanie większy wpływ na ten poziom mają
indywidualne cechy nauczyciela prowadzącego
zajęcia), przy czym pomiędzy kolejnymi etapami
kształcenia dochodzi do znacznych dyskontynuacji
nauczania. Jest to szczególnie dobrze widoczne w
przypadku kształcenia wychowania fizycznego;
- nieefektywne nauczanie przedmiotów ścisłych pojawiające się zarzuty niepraktyczności lub
nieprzydatności przekazywanej wiedzy. Podważanie
zasadności nauczania przedmiotu prowadzi do
zaprzestania systematyki jego uczenia się.
- brak wystarczającej korelacji pomiędzy systemem
edukacji a zapotrzebowaniem rynku pracy. Efekt ten
jest dodatkowo wzmacniany tzw. "kultem papierka",
czyli społeczną lub środowiskową presją (istotny jest
egzogeniczny charakter tej presji) na pozyskanie
wyższego wykształcenia (na niemal dowolnym
kierunku czy specjalizacji) jako rzekomego gwarantu
znalezienia zatrudnienia, choć to studiowanie
odbywa się na zasadzie uzyskiwania zaliczeń
najmniejszym możliwym wysiłkiem i z wielką szkodą
dla jakości edukacji.
- zapóźnienie programowe szkół: choć w wielu z nich
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znajduje się nowoczesny sprzęt, zwykle używany jest
okazjonalnie i dalece nieoptymalnie - nowe, szybkie
komputery kupuje się bardziej dla podniesienia
prestiżu placówki a następnie wykorzystuje w
podobnym stopniu, co sprzęt komputerowy sprzed 810 lat, choć mogłyby służyć do nauczania obsługi
programów o większych wymaganiach sprzętowych.
Przeszkody w tym przypadku nie stanowią koszty
licencji - w najlepszym interesie producentów
oprogramowania jest jego dostarczenie i możliwie
szerokie zapoznanie z nim młodzieży. Można
wyobrazić sobie system, w którym wybierana w
przetargu firma dostarcza oprogramowanie w zamian
za możliwość upowszechnienia swojego produktu i
umiejętności jego obsługi. Innym przejawem
zapóźnienia programowego jest to, że mimo
kilkunastu lat rozwoju nauk informatycznych,
młodzież szkolna wciąż w takim samym niewystarczającym - stopniu ma styczność z
programowaniem, projektowaniem, montażem
obrazu, obróbką audio/wideo czy innymi
dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami
informatyki.
- ponownie nakreślone lub stworzone powinny być
podstawy programowe oraz instrumenty edukacyjne
w przedmiotach szkolnych takich jak:
przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie,
wychowanie fizyczne oraz informatyka. Dodatkowo
należałoby opracować programy nauczania
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demokracji, samorządności oraz warsztatów
matematyczno-ekologicznych.
- proces kształcenia niemal całkowicie pomija
zagadnienia istotne dla regionu lub w nim
występujące.
- nadal nierozwinięta pozostaje współpraca
podmiotów prywatnych z uczelniami wyższymi oraz
komercjalizacja efektów tej współpracy.
- programy praktyk zawodowych muszą w większym
stopniu zaspokajać potrzeby edukacyjne
praktykantów, nie braki kadrowe przedsiębiorstw,
instytucji i urzędów.
- w pewnym zakresie można też mówić o zacofaniu
organizacyjnym w zakresie samej edukacji. Od kilku
bowiem lat dysponujemy niskonakładową, lub wręcz
darmową technologią eLearningu, która wsparta
cyfrową dystrybucją zasobów mogłaby zmienić
dostępność wiedzy - jeśli nie dla wszystkich uczniów
szkół podstawowych, to dla potrzebujących takiej
pomocy. W praktyce rzadkością są chociażby cyfrowe
dzienniki ocen, choć rozwiązania technologiczne
dostępne są od lat.

Zmianie powinien ulec model poszukiwania
inwestorów: na podstawie analizy działalności firm
już obecnych w danym regionie powinna powstać
branżowa mapa przedsiębiorstw prowadzących
działalność komplementarną, wspierającą lub
wspomagającą względem istniejącej, które to
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przedsiębiorstwa byłyby adresatem działań
promocyjnych. Jest to też najszybsza droga do
uklastrowienia gospodarki regionu.
Uskuteczniona musi zostać polityka regionu w
zakresie wypracowywania i upowszechniania
najlepszych praktyk i procedur. Tylko kilka
rywalizujących ze sobą gmin lub powiatów jest w
stanie diametralnie odmienić sposób organizacji i
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
przynajmniej w subregionie - stając się przy tym
głównymi beneficjentami unowocześniania i
motorami napędzającymi wzrost i rozwój społecznogospodarczy.
Warunkiem koniecznym dla rozwoju będzie
zaadresowanie - w skali całego województwa negatywnej sytuacji demograficznej. Działania te
powinny mieć najwyższy priorytet. Odwrócenie
tendencji demograficznych będzie potwierdzeniem,
że społeczno-gospodarcza siła regionu jest realna a
nie jedynie potencjalna. Będzie też najlepszym
sygnałem dla inwestorów, potwierdzającym ambicję i
gotowość do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom
rozwojowym.
Przyczyny niskiej przeżywalności przedsiębiorstw
powinny zostać zbadane i przeanalizowane - jeśli
możliwe jest zaadresowanie tych przyczyn za pomocą
narzędzi będących w dyspozycji jednostek samorządu
terytorialnego (szkolenia, praktyka/symulacja
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prowadzenia działalności gospodarczej, narzędzia
wspomagające prowadzenie przedsiębiorstw itp).
przyczyny te powinny zostać niezwłocznie
zaadresowane.
Problemy z zaistnieniem regionalnych firm lub
produktów na rynkach zagranicznych muszą zostać
rozwiązane wyłącznie za pomocą metod rynkowych,
tj. poprzez wsparcie tych firm i produktów
zwiększeniem wiedzy i doświadczeń w zakresie
marketingu, negocjacji, public relations,
projektowania itp.
Sposobem na dyfuzję technologii lub jej transfer jest
przekazanie wiedzy oraz umiejętności przyszłym
kadrom tych firm i przedsiębiorstw. Można wyobrazić
sobie sytuację, w której przedsiębiorstwa lub branże
rywalizują o uwzględnienie w programie nauczania
także dziedzin ważnych dla tych przedsiębiorstw lub
branży.
Jednym z podstawowych czynników pogłębiających
dezintegrację regionu, ograniczających wewnętrzną
mobilność mieszkańców oraz utrudniających
funkcjonowanie jest system transportu publicznego.
Wśród podstawowych wad systemu (na podstawie
aglomeracji katowickiej) można wymienić:
- opieranie prowadzonej działalności na zastałym,
nierzadko niedostosowanym do współczesnych
potrzeb komunikacyjnych, układzie połączeń;
- przestarzały - właściwie post-PRLowski - system
organizacji, zarządzania, promocji i obsługi klienta;
- brak długoterminowego planowania rozwoju
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komunikacji publicznej - w praktyce brak politykui
transportowej regionu;
- niewystarczający nadzór nad realizowanymi
usługami przewozu przy wadliwych systemach
kontroli pasażerskiej i przewoźników. Niemal
całkowite przerzucenie obowiązku kontroli realizacji
usług przewozowych na pasażerów;
- wyraźne zacofanie technologicznie transportu
publicznego, nie tylko względem współczesnych
stadndardów komunikacji publicznej, ale także
względem innych przewoźników w kraju i regionie;
- zbyt wysokie ceny biletów - częściej dostosowane
do potencjalnych możliwości przewozu niż do
rzeczywistego jednostkowego kosztu przewozu. Zbyt
niski - względem średniej krajowej - poziom
finansowania transportu publicznego przez
samorządy;
- brak lub nierozwinięty system dźwiękowej i
graficznej informacji pasażerskiej, nierozwinięta sieć
biletomatów, brak biletomatów w pojazdach, brak
zintegrowanego w regionie e-biletu;
- rozkład jazdy sprzyjający "stadnemu" kursowaniu
pojazdów komunikacji przy jednoczesnych sporych
dziurach w rozkładzie, brak taktowania kursów;
- brak badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w
zakresie komunikacji publicznej;
- brak ewaluacji efektów podejmowanych działań;
- brak przejrzystości organizacyjnej, finansowej oraz
proceduralnej (procedury przetargowe) organizatora
komunikacji;
119

- brak powiązania i integracji tak różnych systemów
komunikacji publicznej (autobus, tramwaj/trolejbus,
pociąg) jak i przewoźników działających w regionie.
Brak współpracy z przewoźnikami zewnętrznymi oraz
inicjatyw w tym zakresie;
- brak inicjatywy organizatora w zakresie szeroko
rozumianego usprawnienia transportu publicznego;
- niegospodarność organizatora transportu i
funkcjonowania komunikacji miejskiej - propozycje
puspasów, priorytetów dla komunikacji publicznej;
- realny, nieuzasadniony opór względem zmian w
sposobie zorganizowania komunikacji
proponowanych przed osoby drugie, trzecie lub
podmioty zewnętrzne;
- brak poszukiwania nowego klienta i nowej oferty;
- brak (multimodalnych) centrów przesiadkowych
uskuteczniających funkcjonowanie transportu;
publicznego
- brak spójnej polityki reklamowej organizatora
komunikacji, skutkujący bezmyślnym oklejaniem
całych pojazdów - w tym także szyb;
- występowanie konfliktu interesów pomiędzy
funkcjami organizatora komunikacji publicznej oraz
prezydentów miast i burmistrzów odpowiedzialnych
za finansowanie transportu publicznego;
- nieujednolicona mała architektura na obszarze
funkcjonowania wielu przewoźników;
- częsty brak możliwości zakupu biletu w godzinach
wieczornych i nocnych - jednoczesny brak
dostępnych punktów dystrybucji oraz brak biletów u
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kierowcy;
- kształtowanie systemu transportu publicznego
przed podmioty trzecie przy jednoczesnym pomijaniu
potrzeb i oczekiwań społeczność;
- nieintuicyjność stosowanych rozwiązań - tzw.
"gorące przyciski" otwierania drzi oraz przyciski
"STOP".
- opór w podnoszeniu komfortu realizowanych
przewozów;
- niska ogólna jakość obsługi pasażera;
- ogromne zaangażowanie finansowe w
niedopracowany projekt Śląskiej Karty Usług
Publicznych: usługi transportowe zostały włączone do
projektu niejako "na siłę"; nie stanowiąc żadnej
alternatywy dla projektów, które od wielu lat działają
w regionie. Całe przedsięwzięcie wydaje się wielce
chybione ze względu na niepotrzebne
funkcjonalności, brak integracji z już istniejącymi
kartami miejskimi i aglomeracyjnymi w regionie oraz
zbyt wysokie koszty projektu. Sama konieczność
równoległego realizowania projektu "ŚKUP II" zdaje
się potwierdzać wszelkie zarzuty.
Zdecydowana większość w/w problemów powinna
zostać zaadresowana w perspektywie najbliższych
kilku lat.
Propozycje wskaźnika oddziaływania:
Zmiana dynamiki przyrostu PKB
Propozycje wskaźnika rezultatu:
- Liczba i wielkość podmiotów działających w
dziedzinach gospodarki uważanych za innowacyjne,
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lub stanowiących silną lub słabą stronę
regionu/subregionu.
- Liczba komercjalizacji wyników działalności B+R.
- Wskaźnik zatrudnienia mieszkańców z wyższym
wykształceniem do 30 roku życia.
- Odsetek przedsiębiorstw, które przynajmniej drugi
raz w ciągu 24 miesięcy korzystają z usług firm
doradczych.
- Odsetek przedsiębiorstw, które w wyniku
otrzymania pomocy lub skorzystania z doradztwa
zwiększyły zatrudnienie lub rozpoczęły prace/badania
nad innowacją.
- Odsetek przedsiębiorstw posiadających regularnie
aktualizowaną, wielojęzyczną stronę internetową.
- Liczba turystów powracających.
- Liczba nowych przedsięwzięć realizowanych w
formule partnerstwa samorządów.
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(B) SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW
W całym województwie niezbędne jest podniesienie
jakości oraz częstotliwości komunikacji mieszkańców
z samorządem lokalnym. Chociaż na żadnym etapie
kształcenia mieszkańcy regionu nie mają możliwości
bliższego zaznajomienia się z samorządnością lub
tzw.” demokracją stosowaną” (co również należałoby
zmienić), to kiełkujące społeczeństwo obywatelskie
musi mieć szerszy udział w procesach decyzyjnych.
Określone powinny zostać minimalne standardy
komunikacji pomiędzy samorządem lokalnym a
mieszkańcami, od początku oparte na katalogu
dobrych praktyk w zakresie komunikacji, rozwoju
aktywności społecznej i partycypacji. Posiadanie
przez mieszkańców realnego wpływu na otoczenie
pomaga zbudować poczucie więzi lub
odpowiedzialności za to otoczenie, co jest pierwszym
krokiem w kierunku silniejszego związania
mieszkańców z regionem, w którym żyją i
funkcjonują. Poza komunikacją w konkretnych
tematach, wyraźnie rysuje się potrzeba prowadzenia
otwartej dyskusji i debat funkcjonowaniu jednostek
samorządu terytorialnego w poszczególnych
sektorach.
Diametralnej zmianie musi ulec polityka informacyjna
gmin i powiatów, w szczególności w kontekście
internetowych serwisów informacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego i podmiotów im
podległych. W większości przypadków funkcja

Stowarzyszenie na rzecz
budowy kapitału
społecznego i rozwoju
regionu „CATALYST”

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przedstawione uwagi mają
charakter ogólny, w związku z tym
nie dokonano zmian w treści
dokumentu. Autor opinii przytacza
w formie rozważań problemy oraz
możliwe do zastosowania
rozwiązania, które znajdują
odzwierciedlenie w zapisach
proponowanych celów i kierunków.
Zapisy pojawiające się w
dokumencie strategii są syntetyczne,
nie mniej pojemne znaczeniowo
i w głównej mierze zawierają się
w zapisach autora opinii.
Proponowane wskaźniki są często
nieprecyzyjnie zdefiniowane i nie
wynikają z oficjalnych statystyk. Ich
przygotowanie wiązałoby się z
dodatkowymi badaniami, co na tym
etapie prac jest trudne do
zweryfikowania ze względu na ich
finansowanie. W ramach prac nad
raportem monitoringowym
proponowane wskaźniki zostaną
poddane ponownej analizie z uwagi
na ich użyteczność dla
wnioskowania oraz możliwość
sfinansowania stosownych badań.
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informacyjna nie jest właściwie realizowana –
informacje pojawiają się zbyt późno, post factum lub
też wcale) a podstawowym problemem jest
aktualizacja treści i zasobów oraz dostępność
zasobów.
Rola demografii, jako czynnika determinującego
zakres i charakter tak obecnych jak i przyszłych
działań, powinna zostać znacząco podkreślona.
Zaadresowanie problemów negatywnej sytuacji
demograficznej musi uzyskać najwyższy priorytet
działania a programy naprawcze powinny być
podjęte bez zbędnej zwłoki. Ponownego nakreślenia
wymagać będzie szeroko rozumiana polityka
prorodzinna.
Pomoc społeczna powinna w coraz większym stopniu
przybierać formy pomocy kierowanej, tzn.
takiej, której skala i charakter dostosowane są w
większym stopniu do indywidualnych potrzeb
mieszkańców objętych pomocą, przy czym celem
pomocy jest usamodzielnienie a nie uzależnienie
beneficjenta od prowadzonych działań i samej
pomocy społecznej. Zmiana taka będzie wymagała
daleko idących modyfikacji dziś obowiązujących
procedur oraz opracowania sposobu szczegółowego
badania tych potrzeb.
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju
powinna wymuszać na jednostkach samorządu
terytorialnego podjęcie szczególnych działań w
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zakresie identyfikacji obszarów problemowych oraz
programów mających zaradzić tym problemom. Co
zaskakujące, wiedza o obszarach problemowych w
miastach na prawach powiatu zdaje się być wiedzą
kontekstualną, nie ubraną w formę jednego
opracowania, które diagnozowałoby stan faktyczny i
wskazywało katalog planowanych lub możliwych
działań. Trudno zgodzić się z tezą, że takie podejście
przynosi zadowalające rezultaty – obszary
problemowe, przynajmniej w skali aglomeracji
katowickiej, właściwie nie uległy zmianie na
przestrzeni ostatnich 10-15 lat a na obszarach
problemowych doszło do koncentracji innych
negatywnych zjawisk i procesów społecznych.
Warunkami sine qua non skutecznych działań są
kompleksowość, koordynacja i wieloaspektowość –
zatem cechy, których uzyskanie bez należytego
planowania nie jest możliwe.
Zjawiskiem powszechnym, mimo to w znacznym
stopniu niezaadresowanym, pozostają różne formy
wykluczenia – od społecznego, przez zawodowe, na
cyfrowym kończąc. Wydaje się, że wystarczające
podjęcie tego problemu w perspektywie rozwojowej
do roku 2020 jest całkowicie zasadne a przy tym
możliwe.
Zgodnie z zapisami opracowania, znaczna część zadań
planowana jest do realizacji przy ścisłej współpracy
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych. Z tego też powodu zasadne jest
zadbanie o to, by programy współpracy zostały
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unowocześnione i zasadnie rozbudowane, lecz także
pochylenie się nad narzędziami, które będą
konieczne dla realizacji celów strategii oraz również o
procedurach i środowisku prawnym. Aby ta
współpraca mogła zaowocować w przyszłości, już dziś
należy stworzyć i przetestować odpowiednie warunki
do jej ukierunkowanego rozwoju. Tylko od podejścia
władz lokalnych zależy, czy i jak wielkie wsparcie
uzyskają samorządy od organizacji pozarządowych.
Bez rozwiniętej i sprawdzonej w praktyce współpracy
całość realizacji nowych zadań spocznie na barkach
samorządów.
Cel nadrzędny wszystkich podejmowanych działań –
podniesienie jakości życia mieszkańców – będzie
łatwiejszy do osiągnięcia, jeśli zwiększony zostanie
poziom zaspokojenia potrzeb i oczekiwań
społecznych. Obserwacje życia codziennego zdają się
jednak sugerować, że znaczna część potrzeb ma
charakter „przewlekły” i to w perspektywie 6-10 lat i
więcej. Można zatem założyć, że na obszarach, na
których tempo przemian społecznych jest największe,
samorząd lokalny utracił albo zdolność do
diagnozowania problemów i oczekiwań
społeczeństwa, albo nie posiada zasobów, które
pozwoliłyby podjąć działania wystarczające. Zarówno
w jednym jak i drugim przypadku samorząd lokalny
powinien otrzymać dodatkową, pozafinansową
pomoc.
Choć wsparcie finansowe wydaje się również
zasadne, w przypadku zaoferowania pomocy
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finansowej zachodziłaby możliwość celowego
unikania realizacji niektórych zadań własnych w
oczekiwaniu na materialną pomoc z zewnątrz.
Trwająca od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku
depopulacja miast szczególnie mocno zaznaczyła się
na obszarach śródmiejskich miast na prawach
powiatu, czego jednym z powodów był – i pozostaje zły stan infrastruktury komunalnej (oraz szereg
innych czynników poruszonych nieco dalej). W
praktyce, niemal wszystkie centra miast, lub ich
części, wymagają mniejszych lub większych działań
rewitalizacyjnych. Dlatego też rewaloryzacja zasobów
mieszkaniowych w ścisłych centrach miast powinna
stać się jednym z ważniejszych priorytetów i to
przynajmniej w perspektywie do roku 2030. Działania
w tym zakresie mają być atrakcyjną kontrpropozycją
dla suburbanizacji oraz rozlewania się miast.
Zwiększanie gęstości zaludnienia, prowadzące do
skuteczniejszego wykorzystania przestrzeni,
infrastruktury czy wydajniejszego zastosowania
komunikacji publicznej, powinny zostać włączone do
polityki przestrzennej regionu. Niezbędne będzie przy
tym zabezpieczenie obszarów spójnych
architektonicznie lub urbanistycznie przed nową
zabudową, mogącą w istotny sposób naruszyć tą
spójność i ład urbanistyczno-przestrzenny.
Dezintegracja więzi społecznych stała się jednym z
powodów wzmacniających negatywne procesy
demograficzne. Z tego powodu, w ramach działań
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kompleksowych prowadzonych przez władze
samorządowe, powinna być ona zaadresowana –
najlepiej w ramach szerokiego programu
przeciwdziałania negatywnej sytuacji demograficznej.
Ogromną rolę w ponownym integrowaniu
społeczności lokalnych powinny być organizacje
pozarządowe oraz lokalni animatorzy lub liderzy,
prowadzący lokalną działalność aktywizującą.
Działania w tym zakresie potrafią połączyć
niskonakładowość z osiągnięciem stosunkowo
dobrych rezultatów, przez co powinny być
prowadzone na możliwie szeroką skalę i przy
ewaluacji skuteczności podejmowanych działań.
Brak bezpieczeństwa i wandalizm stały się plagą
wielu obszarów problemowych, rozlewając się także
na tereny otaczające obszary problemowe. W
perspektywie najbliższych lat niezbędne będzie
opracowanie oraz wdrożenie programu naprawczego
poprawiającego wykrywalność przestępstw i aktów
wandalizmu, skuteczność wymiaru sprawiedliwości
oraz wyraźnie znaczna część potrzeb ma charakter
„przewlekły” i to w perspektywie 6-10 lat i więcej.
Można zatem założyć, że na obszarach, na których
tempo przemian społecznych jest największe,
samorząd lokalny utracił albo zdolność do
diagnozowania problemów i oczekiwań
społeczeństwa, albo nie posiada zasobów, które
pozwoliłyby podjąć działania wystarczające. Zarówno
w jednym jak i drugim przypadku samorząd lokalny
128

powinien otrzymać dodatkową, pozafinansową
pomoc. Choć wsparcie finansowe wydaje się również
zasadne, w przypadku zaoferowania pomocy
finansowej zachodziłaby możliwość celowego
unikania realizacji niektórych zadań własnych w
oczekiwaniu na materialną pomoc z zewnątrz.
Brak bezpieczeństwa i wandalizm stały się plagą
wielu obszarów problemowych, rozlewając się także
na tereny otaczające obszary problemowe. W
perspektywie najbliższych lat niezbędne będzie
opracowanie oraz wdrożenie programu naprawczego
poprawiającego wykrywalność przestępstw i aktów
wandalizmu, skuteczność wymiaru sprawiedliwości
oraz wyraźnie
podnoszących poziom bezpieczeństwa. Choć
mogłoby się wydawać, że kwestie te nie należą do
zadań władz samorządowych, to okazuje się, że
jednostki samorządu terytorialnego mogą w bardzo
skuteczny sposób wspierać działania służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Wyzwaniem najbliższych lat będzie
opracowanie nowej koncepcji straży gminnej i
miejskiej, skrócenie czasu reakcji i dotarcia służb do
poszkodowanych czy miejsca zdarzenia oraz
ułatwienie pracy wymiarowi sprawiedliwości poprzez
poprawienie możliwości jego działania. W skali
województwa powinien zostać realizowany program
zwolnień podatkowych dla właścicieli nieruchomości,
którzy obejmą systemem monitoringu, spełniającego
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określone warunki techniczne, zarówno obszar tej
nieruchomości jak jej otoczenia. Szczególną uwagę
powinno poświęcić się wandalizmowi, który jest
odpowiedzialny za dużą część wydatków
ponoszonych tak przez jednostki samorządu
terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe oraz właścicieli nieruchomości.
Zamierzenia skuteczności realizowanych działań
powinny być przy tym wysokie i ambitne.
Poprawienie poziomu bezpieczeństwa w każdym
przypadku będzie ważnym krokiem w kierunku
przeciwdziałania dalszej degradacji dzielnic, osiedli
oraz obszarów problemowych.
Wzmocnieniu powinny ulec działania z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia oraz podniesienia
poziomu usportowienia mieszkańców, tak w sferze
rekreacyjnej jak i stricte sportowej. Samorządy
lokalne powinny inicjować szeroką współpracę z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
prowadzącą do swego rodzaju specjalizacji danej
jednostki pod kątem uprawiania przynajmniej kilku
dyscyplin sportowych innych, niż uprawiane w
jednostkach sąsiednich. Zmodyfikowany musi być
system nauczania wychowania fizycznego w celu
podniesienia jego efektywności. Jednocześnie,
samorządy lokalne powinny uważnie badać poziom
wykorzystania infrastruktury sportowej i dążyć do
maksymalizacji lub optymalizacji jej
zagospodarowania. Rozbudowana powinna zostać
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infrastruktura terenów rekreacyjnych, szczególnie w
dążeniu do zmniejszenia sezonowości jej
wykorzystania czy udostępnienia nowych form
rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla
dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Znacząco zintensyfikowane muszą być działania w
zakresie rozwoju i popularyzacji eUsług i eUrzędu.
Proponowane wskaźnik rezultatu
- Czas oczekiwania na wizytę u lekarza/lekarza
specjalisty.
- Ciągłość ścieżek rowerowych
- Liczba połączeń rowerowych z sąsiadującymi
jednostkami samorządu terytorilnego.
- Odsetek mieszkańców wykorzystujących rower jako
środek transportu do i z pracy
- Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki
na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
- Stopień wykorzystania infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej przez zorganizowane grupy juniorskie
- Odsetek mieszkańców, którzy wykorzystują internet
do celów urzedowych przynajmniej 3 razy w roku.
- poziom wykluczenia cyfrowego
- liczba obowiązujących dokumentów strategicznych
z przynajmniej 5-letnią perspektywą
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(C) PRZESTRZEŃ
Przestrzeń publiczna bezwzględnie musi zostać
uznana za cenny zasób jednostek samorządu
terytorialnego o decydującym wpływie na wiele
aspektów jego funkcjonowania (m.in. wizerunek,
atrakcyjność, estetyka, jakość życia). Z tego też
względu intensyfikacji muszą ulec działania
zorientowane na ochronę tej przestrzeni. Przestrzeń
miejska i zurbanizowana stała się nieożywionym
elementem tego środowiska, przestrzenią życia wielu
organizmów, stanowi zatem nieodłączną część
biosfery. Ta specyficzna forma ochrony przestrzeni
publicznej powinna prowadzić do podnoszenia jej
jakości, odtworzenia, zachowania i wzmocnienia
drzewostanu oraz zieleni miejskiej, likwidacji barier
przestrzennych, uporządkowania kwestii reklam,
dbania o czystość – czyli przywrócenia szeroko
rozumianego ładu przestrzennego. Obecna polityka
przestrzenna jest bardzo chaotyczna i niespójna,
przez co wskazane wydaje się opracowanie
systemów i standardów zarządzania zasobami
przestrzeni miejskiej.
Przyciągnięcie lub zachowanie specyficznych usług
(np. gastronomicznych) jest uwarunkowane
kształtem i funkcjonowaniem otaczającej przestrzeni,
przez co samorząd lokalny, wpływając na spełnienie
tych warunków (odpowiednia powierzchnia,
wysokość opłat czynszowych, miejsca parkingowe,
zadbane otoczenie, określone potoki pasażerskie,

Stowarzyszenie na rzecz
budowy kapitału
społecznego i rozwoju
regionu „CATALYST”
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Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Przedstawione uwagi mają
charakter ogólny, w związku z tym
nie dokonano zmian w treści
dokumentu. Autor opinii przytacza
w formie rozważań problemy oraz
możliwe do zastosowania
rozwiązania, które znajdują
odzwierciedlenie w zapisach
proponowanych celów i kierunków.
Zapisy pojawiające się w
dokumencie strategii są syntetyczne,
nie mniej pojemne znaczeniowo
i w głównej mierze zawierają się
w zapisach autora opinii.
Proponowane wskaźniki są często
nieprecyzyjnie zdefiniowane i nie
wynikają z oficjalnych statystyk. Ich
przygotowanie wiązałoby się z
dodatkowymi badaniami, co na tym
etapie prac jest trudne do
zweryfikowania ze względu na ich
finansowanie. W ramach prac nad
raportem monitoringowym
proponowane wskaźniki zostaną
poddane ponownej analizie z uwagi
na ich użyteczność dla
wnioskowania oraz możliwość
sfinansowania stosownych badań.
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zabezpieczenie przed hałasem itp.) może wzbudzać
lub wygaszać usługi w konkretnych częściach gminy i
powiatu. Choć jest to logiczne i oczywiste, do tej pory
bardzo rzadko stosowaną tą wiedzę w charakterze
aplikacyjnym, w celu świadomego i kompleksowego
kształtowania przestrzeni na terenie jednostek
samorządu terytorialnego. Jest to także odpowiedź
na pytanie dlaczego niektóre obszary regionu
rozwijają się zdecydowanie wolniej względem ich
potencjału– najwyraźniej
pewne warunki niezbędne dla rozwoju tych
przestrzeni nie zostały zidentyfikowane lub
zaspokojone.
Charakterystyczne dla miast regionu jest zaniedbanie
tkanki miejskiej, przede wszystkim na obszarze
śródmiejskim - zatracenie jej ciągłości i spójności,
redukcję powiązań z otoczeniem, występowanie
licznych barier oraz całościowe estetycznofunkcjonalne zdegradowanie przestrzeni. Niestety,
działania podejmowane w tym zakresie są
niewłaściwe lub dalece niewystarczające –
samorządy wbrew zaleceniom urbanistów i zasadzie
najlepszych znanych praktyk tworzą monofunkcyjne
obszary pozbawione powiązań z otoczeniem,
realizują inwestycje, które w żaden sposób nie
potrafią wpłynąć na podniesienie jakości życia
społeczności lokalnej, nie stanowią przy tym żadnej
odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania tej
społeczności. Samorządy częstokroć prowadzą zwykłe
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procesy inwestycyjne które nawet nie próbują
podejmować tematu wpasowania nowopowstałego
otoczenia w zastaną tkankę miejską, jednak na
porządku dziennym nazywają je rewitalizacjami lub
rewaloryzacjami.
Od wielu lat nierozwiązane pozostają problemy
komunikacyjne miast – przerost komunikacji
indywidualnej, niewystarczająca ilość miejsc
parkingowych, brak informacji o dostępności miejsc
parkingowych, nieskuteczna komunikacja publiczna.
Utrzymujący się przez wiele lat status quo przestrzeni
śródmiejskiej - każą przypuszczać, że miasta
potrzebują wsparcia w kształtowaniu przestrzeni
wysokiej jakości.
Na przestrzeni ostatnich kilku-kilkunastu lat wyraźnie
zauważalne jest wypychanie terenów zielonych z
bezpośredniego otoczenia człowieka. Zieleń miejska
wyraźnie przegrywa w starciu z próbami zaspokojenia
potrzeb rozwojowych miast, chociaż paradoksalnie to
obecność zieleni miejskiej w jest czynnikiem, który w
największym stopniu decyduje o odbiorze przestrzeni
publicznej i odbiorze jej estetyki. Zasoby zieleni
miejskiej są uszczuplane przez zabetonowanie
przestrzeni publicznej, zaburzenie lokalnego bilansu
wodnego i przesuszanie gleby, dewastacje i
wandalizm, brak lub błędną politykę nasadzeń
kompensacyjnych, brak obszarowych planów
kształtowania powierzchni zielonych, nielegalną i
częstokroć jednostkowo niewykrytą wycinkę drzew i
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krzewów oraz na drodze innego zmniejszania
pojemności ekologicznej przestrzeni. Problemy te
muszą zostać zaadresowane możliwie szybko –
wypychanie zieleni miejskiej postępuje a w miarę
tego postępu coraz trudniejsze jest jej przywrócenie.

267

Pomimo upływu czasu, nadal nierozwiązane zostały
problemy z ochroną dziedzictwa historycznego i
przemysłowego – obiekty o znacznej wartości
historycznej i dużym potencjale turystycznym,
rekreacyjnym lub kulturalnym popadają w ruinę,
choć to dziedzictwo stanowi jeden z najważniejszych
zasobów regionu. Wydaje się oczywiste iż bez
dodatkowej pomocy ze strony województwa oraz
właściwego ministerstwa nie uda się zachować wielu
cennych obiektów.
(D) RELACJE Z OTOCZENIEM
Chociaż wciąż podejmowane są próby realizacji
przedsięwzięć w formule partnerstwa publicznoprywatnego (z lepszym lub gorszym rezultatem),
gminy i powiaty regionu nadal nie potrafią dostrzec
partnera w gminach i powiatach sąsiednich. Problem
ten jest wyjątkowo dobrze widoczny na obszarze
aglomeracji katowickiej, która to aglomeracja
dysponuje najlepszymi w kraju warunkami by stać się
"fabryką nowoczesnych rozwiązań w zakresie
współpracy". Idea partnerstwa publiczno-publicznego
(partnerstwa samorządów) powinna zostać
jednoznacznie wsparta poprzez wyasygnowanie
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i w głównej mierze zawierają się w
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specjalnej puli środków, zarezerwowanych tylko i
wyłącznie na cele wspólnego prowadzenia działań, w
szczególności na obszarach granicznych dwóch (lub
więcej) jednostek samorządu terytorialnego.
W perspektywie ostatnich 10-lat procesy
metropolitalne w rejonie aglomeracji katowickiej nie
tylko nie nasiliły się, ale – jeśli uwzględnimy szybko
rosnącą liczbę wyzwań oraz trudną sytuację
demograficzną – wręcz osłabły.
Przyczyną tego są: brak świadomości metropolitalnej
włodarzy miast, polityczna słabość regionu oraz brak
jasnej koncepcji metropolii, która to koncepcja
odpowiadałaby wzrastającym potrzebom i
oczekiwaniom społecznym. Nieliczne pojawiające się
propozycje są niepostępowe i w większym stopniu
prowadzą do dalszego utrwalenia zastanej sytuacji
gospodarczej regionu, niż jej poprawy. Z uwagi na
powyższe, chcielibyśmy zaproponować nowy model
metropolii, rozumianej jako określenie relacji
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a
nie sztuczny twór organizacyjny lub administracyjny.
Metropolia byłaby tu zespołem samorządów, które w
wielu aspektach funkcjonowania opracowują,
wdrażają lub korzystają z najlepszych możliwych
praktyk, które intensywnie wymieniają się
doświadczeniami, na porządku dziennym wspólnie
realizują zadania - również te o charakterze
inwestycyjnym. Dołączenie do metropolii
wymagałoby podniesienia standardów organizacji i
zarządzania jednostką samorządu terytorialnego do

zapisach autora opinii.
Proponowane wskaźniki są często
nieprecyzyjnie zdefiniowane i nie
wynikają z oficjalnych statystyk. Ich
przygotowanie wiązałoby się z
dodatkowymi badaniami, co na tym
etapie prac jest trudne do
zweryfikowania ze względu na ich
finansowanie. W ramach prac nad
raportem monitoringowym
proponowane wskaźniki zostaną
poddane ponownej analizie z uwagi
na ich użyteczność dla
wnioskowania oraz możliwość
sfinansowania stosownych badań.
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określonego, wysokiego poziomu, jednocześnie
członkowstwo zapewniałoby stałe ich
unowocześnianie i podnoszenie efektywności
realizacji zadań publicznych, redukcję kosztów (m.in.
dzięki instrumentowi centralnego zamawiającego),
ewaluacji prowadzonych działań a wspólnym
mianownikiem byłyby: współpraca oraz rozwiązania.
Powinna zostać wydzielona osobna pula środków na
realizację zadań współrealizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, w szczególności na cele
inwestycyjne o charakterze infrastrukturalnym,
realizowane na obszarach granicznych tych
samorządów.

Niemal nie istnieje wymiana doświadczeń, która
owocowałaby wyraźnym podnoszeniem jakości
oferowanych usług publicznych czy standardów
realizacji zadań publicznych. Nic nie wskazuje też na
to, by bez dodatkowych działań prowadzonych przez
władze województwa, stan ten szybko uległ zmianie i
to pomimo pełnej zasadności dążenia do korzystania
z najlepszych praktyk i procedur.
Znacznej popularyzacji musi ulec też samorządowy
odpowiednik centralnego zamawiającego. W
przeciągu ostatnich kilku lat próby wykorzystania
tego instrumentu były nieliczne i to w skali całego
województwa – pomimo tego, że instrument ten
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doskonale nadaje się do obniżania jednostkowych
cen przy zakupach m.in. taboru komunikacji
publicznej, wszelkiego rodzaju materiałów
eksploatacyjnych, zieleni miejskiej, szkoleń czy
mediów. W praktyce, szansa uzyskania dodatkowych
oszczędności powinna szeroko zachęcać do
współpracy także jednostki oświatowe, ośrodki
sportu i rekreacji, oraz inne jednostki budżetowe
podległe samorządom. Dotychczasowe
doświadczenia przy korzystaniu z tego instrumentu
powinny zostać opisane i upowszechnione.
Jednostki samorządu terytorialnego powinny
porozumieć się w sprawie przyszłej realizacji
niektórych inwestycji. Nawet średniej wielkości
gminy mogą mieć problem z obciążeniem kosztami
eksploatacji np. wybudowanego basenu pływackiego,
przy czym obiekt ten może służyć mieszkańcom
nawet kilku gmin, które w tym czasie mogłyby
wybudować inne obiekty sportowo-rekreacyjne,
wzbogacając całościową ofertę regionu. Obecnie brak
ustaleń skutkuje powstawaniem podobnych
obiektów na stosunkowo niewielkim obszarze o
niedostatecznie dobrych powiązaniach
komunikacyjnych, co nie sprzyja ani pojawieniem się
efektów synergii, nie ułatwia utrzymania obiektów,
ani nie podnosi efektywności wydatkowania środków
publicznych. Tworzenie wspólnych ofert, ich
komplementacja oraz integracja powinny być jednym
z ważniejszych wyzwań nadchodzących lat.
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W opracowaniu wielokrotnie pojawia się określenie
„metropolia”, jednak ze względu na słabość
współpracy w regionie aglomeracji katowickiej oraz –
mimo wszystko- - niespójność tego obszaru,
słuszniejszym zdaje się być określenie „obszar
metropolitalny”.
Propozycja wskaźnika rezultatów:
- liczba uczestników imprez targowych i
wystawienniczych
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POZOSTAŁE
Obserwacje zdają się potwierdzać, że sporym
problemem pozostaje sprawozdawczość z realizacji
strategii lub programów. Częstą praktyką jest
bowiem przygotowywanie sprawozdań z podjętych
działań, co nie jest tożsame ze sprawozdawczością z
realizacji programu lub strategii. Tylko to drugie
sprawozdanie zawierać będzie pełne odniesienie
podjętych działań do planowanych efektów realizacji
programu lub strategii. W ten sposób traci się
informacja na temat celów niezrealizowanych oraz
działań niepodjętych oraz powodów braku realizacji
określonych zadań.
Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
2020+” jest wysoce specjalistycznym dokumentem,
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na podstawie którego bez większego wysiłku
zbudować można programy i strategie o charakterze
lokalnym (gminnym, powiatowym). Niestety, niskie
tempo aktualizacji tych ostatnich, brak sektorowych
dokumentów o charakterze strategicznym oraz
procedur ich aktualizacji, przy niedostatecznym
tempie ich tworzenia, stwarza ryzyko iż przeniesienie
zapisów „Strategii…” do tych dokumentów może być
procesem czasochłonnym, trwającym od 2 do 4-5 lat
– w tej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego
na własne życzenie odcinają się od sprawnego
realizowania zapisów „Strategii…” w komfortowym
horyzoncie czasowym. Tym bardziej, iż niekorzystnym
nawykiem stało się realizowanie zadań niemal na
ostatnią chwilę – czego dowodzi chociażby zmiana
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
od 01.07.2013r. Jeśli samorządy mają mieć realną
możliwość stymulowania swojego rozwoju w oparciu
o wytyczne nowej „Strategii…”, procedury
aktualizowania samorządowych dokumentów
strategicznych muszą zostać usprawnione.

wynikają z oficjalnych statystyk. Ich
przygotowanie wiązałoby się z
dodatkowymi badaniami, co na tym
etapie prac jest trudne do
zweryfikowania ze względu na ich
finansowanie. W ramach prac nad
raportem monitoringowym
proponowane wskaźniki zostaną
poddane ponownej analizie z uwagi
na ich użyteczność dla
wnioskowania oraz możliwość
sfinansowania stosownych badań.

zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
oraz podległymi im podmiotami musi zostać
uwspółcześnione a powszechne powinny stać się
nowe procedury oraz narzędzia i opisy praktyk
wspomagających proces zarządzania oraz
podnoszących jego skuteczność
Procedury stosowane w jednostkach samorządu
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terytorialnego wymagają pilnego uwspółcześnienia wiele z nich nie uległo zmianie od końca lat 90.
Chociaż w tym czasie pojawiły się rozwiązania i
technologie, które ogromnie podnoszą możliwości
działania, zmniejszają jego nakładowość finansową
lub czasową i podnoszą efektywność pracy
pracowników urzędu. W zmaganiach z wyzwaniami
rozwojowymi, jakie stoją przed województwem
Śląskim, nie sposób przejść obojętnie obok tych
narzędzi.
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Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko do
projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+”.
Tekst Prognozy w punkcie 3 dotyczący budowy
geologicznej, wód, degradacji powierzchni ziemi,
szkód górniczych jest niezgodny z literaturą
szczególnie najnowszą. Zmieniło się bardzo wiele jeśli
chodzi o budowę geologiczną wschodniego i
północno-wschodniego Obrzeżenia Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego.
Starą literaturę, na podstawie której napisano
Prognozę, o ile z takiej korzystano, błędnie odczytano
i zinterpretowano. Dotyczy to wszystkich elementów
takich jak: budowa geologiczna, urzeźbienie,
degradacja powierzchni hydrogeologia i szkody
górnicze.
Tekst pod względem geologicznym jest niepoprawny
i wymaga całkowitej przeróbki aby stał się czytelny i

Urząd Marszałkowski
06.05.13
Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
Tekst szczegółowej diagnozy (rozdz.
3) w objętym uwagami zakresie
przedstawia informacje zgodne
z aktualnym stanem wiedzy. Treść
kwestionowanych rozdziałów
prezentuje omawiane zagadnienia
w sposób syntetyczny i
zgeneralizowany w celu diagnozy
stanu zasobów środowiska
przyrodniczego i nie wymaga innego
„wykorzystania”. Spis literatury
wykorzystanej przy sporządzeniu
opracowania (rozdz. 10) zostanie
uzupełniony.
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można go było wykorzystać.
W zamieszczonej literaturze nie ma żadnych cytowań
dotyczących map geologicznych, hydrologicznych,
geologiczno-gospodarczych, geośrodowiskowych
geosozologicznych, Atlasu geochemicznego Górnego
Śląska i innych.
Pisząc tekst, należy wykorzystać literaturę dotyczącą
województwa, której autorami są pracownicy
Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydziału
Nauk o Ziemi w Sosnowcu.
Geolog, który nie ma rozeznania w terenie, tego
tekstu nie przeczyta.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
Urząd Miejski w
2020+” - Str.49 Aglomeracja Bielska i jej obszar
Czechowicach-Dziedzicach
funkcjonalny.
Po słowach „Aglomeracja Bielska to centralny
ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju.
Swoim zasięgiem obejmuje miasta Bielsko-Biała i
Czechowice-Dziedzice” należy dopisać „oraz część
wiejska Gminy Czechowice-Dziedzice”
lub
po słowach „W skład jej obszaru funkcjonalnego
wchodzą gminy: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze,
Jasienica, Buczkowice, Wilamowice, Łodygowice”
należy dopisać „oraz obszar wiejski Gminy
Czechowice-Dziedzice”. Ten drugi wariant wymaga
także korekty Mapy 17.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
Urząd Miejski w
2020+” - Str.52 Obszary wymagające rewitalizacji +
Czechowicach-Dziedzicach

06.05.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona. Zapis otrzyma
brzmienie „…miasto i gminę
Czechowice-Dziedzice”.

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Mapa 21
Określić, co w legendzie mapy oznaczają zapisy
poziom I, II i III.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+” - Str. 62 Organizacja i priorytety polityki
rozwoju województwa śląskiego

Urząd Miejski w
Czechowicach-Dziedzicach

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona. Zapis
zostanie wykreślony.

Usunąć wykreślony fragment: „Wsparcia wymagać
będą również procesy integracji o charakterze
przestrzenno-funkcjonalnym, w szczególności
pomiędzy Metropolią Górnośląską a Aglomeracją
Rybnicką.”
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+” - Str. 69 Kierunki działań pkt 8

Urząd Miejski w
Czechowicach-Dziedzicach

06.05.13

Poprawić styl (dot. wsparcia funkcjonowania,
rozwoju firm istniejących).
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+” - Str. 84 Kierunki działań

Uwaga zostanie uwzględniona. Zapis
kierunku otrzyma nowe brzmienie:
„Wsparcie tworzenia nowych i
rozwoju istniejących firm…”

Urząd Miejski w
Czechowicach-Dziedzicach

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zawiera się w cytowanym
kierunku.

Urząd Miejski w
Czechowicach-Dziedzicach

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Wprowadzić bardziej precyzyjny niż w pkt 3 zapis
mówiący o wsparciu realizacji inwestycji
przeciwpowodziowych.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+” - Str. 91 Cel strategiczny: Województwo
śląskie regionem otwartym będącym istotnym
partnerem rozwoju Europy
Usunąć wykreślony fragment: „Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.
o.,”
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Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie Urząd Miejski w
2020+” - Str. 102
Czechowicach-Dziedzicach
Rysunek 23: Ramowy układ planowania rozwoju.

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

Górnośląski Związek
Metropolitarny

06.05.13

czy stosowane określenie „subregion środkowy” jest
tożsamy z określeniem „subregion centralny”, jaki
występuje w Planie zagospodarowania
przestrzennego woj. śląskiego i innych dokumentach
str. 47 (przypis 29) proponuje się dodać źródło
podanej delimitacji

Górnośląski Związek
Metropolitarny

06.05.13

Górnośląski Związek
Metropolitarny

06.05.13

Wprowadzenie
Strona 4
(...) podział województwa na 4 obszary funkcjonalne
tzw. obszary polityki rozwoju, tzw. obszary
funkcjonalne określone przez władze samorządowe
(...) podział województwa na 4 obszary funkcjonalne
tzw. obszary polityki rozwoju, określone przez władze
samorządowe
Wprowadzenie
Strona 4

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Obszar Metropolii Górnośląskiej
przedstawiony w Strategii został
wyznaczony w oparciu o powiązania
funkcjonalne natomiast nie jest
tożsamy z obszarem wyznaczanym
jako Metropolia Silesia (GZM).
Uwaga zostanie uwzględniona.
W całym dokumencie zostanie
zmieniony zapis na „subregion
centralny.”
Uwaga zostanie uwzględniona.
Do przypisu zostanie dodany zapis.
Źródło: Zeszyt 4 Analizy RCAS.
Uwaga zostanie uwzględniona.”
Zapis: „tzw. obszary funkcjonalne”
zostanie wykreślony.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uzupełnić powiązanie pomiędzy Strategią Śląskie
2020+ a RPO WSL
proponuje się zmianę nazwy z Metropolia
Górnośląska na Metropolia „Silesia”

Uwagi nie zostaną uwzględnione.
Przedstawiona uwaga jest
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Jednocześnie wskazano obszary strategicznej
interwencji w ujęciu regionalnym, będące obszarami
komplementarnymi wobec zapisów KSRR i KPZK.
Obszary te powinny zostać priorytetowo wsparte w
zakresie zdefiniowanych w niniejszym projekcie
potrzeb lub wyzwań.
3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
Strona 38
Wobec tych obszarów władze publiczne powinny
podejmować działania na rzecz przygotowania i
implementacji programów ich wsparcia, przy
maksymalnym budowaniu partnerstw zarówno z
podmiotami szczebla regionalnego, lokalnego jak i
krajowego.
Obszar priorytetowy C – Przestrzeń
Zagrożenia
Strona 66
Brak systemowego wsparcia dla terenów
problemowych, których skala przekracza możliwości
realizacji przez władze lokalne i regionalne (np.
obszary degradacji górniczej)

niejednoznaczna i w wielu miejscach
odmienna od zapisów KSRR, KPZK i
innych dokumentów strategicznych.
Należy podkreślić, że ostateczny
sposób wykorzystania OSI w polityce
rozwoju nie został dookreślony na
obecnym etapie prac Rządu RP.
Strategia w głównej mierze definiuje
typy OSI, a nie ich przestrzenny
wymiar. Zgodnie z propozycjami to
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
wskaże ostateczną delimitację tych
obszarów. Zaproponowana wstępna
delimitacja niektórych typów OSI
stanowi pierwszą próbę określenia
ich wymiaru przestrzennego.
Natomiast decyzje odnośnie
wsparcia ze strony rządowej jak
również ze strony regionu
poszczególnych typów OSI będą
zapadały na etapie wdrażania
Strategii.

8. System wdrażania
System planowania
Strona 101
Ponadto dla poszczególnych obszarów województwa,
w tym dla obszarów strategicznej interwencji zakłada
się opracowanie odrębnych dokumentów
145

planistycznych, pozwalających na pełną
inwentaryzację tych obszarów i określenie działań
specyficznych dedykowanych dla nich.
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Biorąc pod uwagę definicję OSI, zgodnie z zapisami
KSRR, są obszarami, wobec których m.in. wymagana
jest interwencja rządu, ze względu na ciężar, którego
region sam nie jest w stanie udźwignąć. Proponuje
się zatem wskazanie konkretnych miast lub gmin
będących OSI w województwie śląskim, na których
skoncentrować powinna się interwencja państwa.
1. Diagnoza strategiczna
Urząd Miejski w Bytomiu
Strona 18
Zdrowie
Problemem województwa śląskiego jest wysoka
zapadalność, chorobowość oraz umieralność z
powodu gruźlicy.
Odpowiedzią na ten problem jest projekt Bytomia pn.
Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Bytomiu - projekt zgłoszony do realizacji w
ramach Kontraktu Terytorialnego
1. Diagnoza strategiczna
Urząd Miejski w Bytomiu
Aktywność gospodarcza
Strona 23
Rysunek 10
Nieczytelny rysunek.
1. Diagnoza strategiczna
Infrastruktura drogowa
Strona 31

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia w
ramach dokumentów operacyjnych.

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia w
ramach dokumentów operacyjnych.
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Niezadowalające jest powiązanie sieci dróg lokalnych
z siecią dróg wyższych kategorii, a w konsekwencji
niedostateczne wykorzystanie rozwijającej się
infrastruktury komunikacyjnej w regionie i obniżenie
dostępności komunikacyjnej części obszarów
województwa.
Odpowiedzią na ten problem jest projekt budowy
obwodnicy południowej Bytomia pn. Bytomska
Centralna Trasa Północ-Południe (BCT N-S, tzw.
BeCeTka) (projekt zgłoszony do realizacji jako
kluczowy w ramach RPO WSL 2014-2020).
2. Prognozy i trendy kształtujące procesy rozwoju
Urząd Miejski w Bytomiu
regionu
Strona 35
- zmniejszająca się liczba studentów, mimo obecnego
wzrostu, przy towarzyszącym wzroście zróżnicowań
regionalnych i koncentracji w największych obszarach
miejskich
Zapis niespójny
2. Prognozy i trendy kształtujące procesy rozwoju
Urząd Miejski w Bytomiu
regionu
Strona 36
- wzrost udziału środków wsparcia przyznawanych
według klucza tematycznego, a nie terytorialnego, co
umożliwi tworzenie sieci współpracy miast czy
regionów, w zależności od podejmowanego obszaru
Zapis niespójny z zapisem dot. ukierunkowania
terytorialnego środków - krajowa polityka rozwoju
pogłębia podejście terytorialne do zagadnień
rozwoju.

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zdanie zostanie przeformułowane:
Niska dynamika wzrostu liczby
studentów.

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie usunięty.
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Główne wyzwania Subregionu Środkowego Strona 41
- wykorzystanie terenów poprzemysłowych w
procesach rewitalizacyjnych; rewitalizacja centrów i
podniesienie jakości przestrzeni publicznych
wpływające na poprawę wizerunku miast
Odpowiedzią na wyzwanie jest lokalizacja Śląskiego
Centrum Nauki w Elektrociepłowni Szombierki w
Bytomiu.
Obszary Strategicznej Interwencji w krajowych
dokumentach strategicznych Strona 47
Mapa 15
Proponuje się podpisanie miast o bardzo wysokim i
wysokim natężeniu problemów.
Obszary strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym
Strona 47
Analiza sytuacji w regionie w kontekście typów
obszarów i celów określonych w KSRR i KPZK pozwala
na wyznaczenie 12 typów obszarów strategicznej
interwencji komplementarnych wobec wskazanych w
ww. dokumentach krajowych. Należy podkreślić, iż
zaproponowana delimitacja tego typu obszarów, w
tym obszarów metropolii i aglomeracji wraz z ich
obszarami funkcjonalnymi oraz lokalnymi ośrodkami
rozwoju, jest wstępna.
Proponuje się wskazanie konkretnych miast lub gmin
będących OSI w województwie śląskim, na których
skoncentrowane będzie wsparcie funduszy unijnych.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekty do ujęcia w dokumentach
operacyjnych.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mapa ma charakter poglądowy.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwagi nie zostaną uwzględnione.
Przedstawiona uwaga jest
niejednoznaczna i w wielu miejscach
odmienna od zapisów KSRR, KPZK i
innych dokumentów strategicznych.
Należy podkreślić, że ostateczny
sposób wykorzystania OSI w polityce
rozwoju nie został dookreślony na
obecnym etapie prac Rządu RP.
Strategia w głównej mierze definiuje
typy OSI, a nie ich przestrzenny
wymiar. Zgodnie z propozycjami to
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
wskaże ostateczną delimitację tych
obszarów. Zaproponowana wstępna
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Obszary strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym
1. Metropolia Górnośląska i jej obszar funkcjonalny
(obszar metropolitalny).
Strona 48
Obszar Metropolii jest specyficzny nie tylko w skali
kraju, ale także w skali europejskiej. Uległ
przeobrażeniu z tradycyjnego obszaru
przemysłowego w obszar postindustrialny,
metropolitalny o dobrze rozwiniętym przemyśle oraz
sektorze usług.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

delimitacja niektórych typów OSI
stanowi pierwszą próbę określenia
ich wymiaru przestrzennego.
Natomiast decyzje odnośnie
wsparcia ze strony rządowej jak
również ze strony regionu
poszczególnych typów OSI będą
zapadały na etapie wdrażania
Strategii.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis nie wnosi istotnej zmiany.

Proponuję się przeniesienie akapitu zaczynającego się
od słów: Obok działań prorozwojowych należy
podejmować inicjatywy hamujące proces
dotychczasowych funkcji .... Wtedy obraz metropolii
będzie pełny.
291

Obszary strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym 8. Obszary wymagające rewitalizacji
Strona 52

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mapa ma charakter poglądowy
i wskazuje granice gmin. Ostateczny
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Należałoby wskazać miasta, które są obszarami
wymagającymi rewitalizacji - zgodnie z mapą 21, np.
te z poziomu I.
Obszar priorytetowy D – relacje z otoczeniem
Siły
Strona 67
Unikatowa oferta produktów turystycznych (szlak
zabytków techniki)
Proponuje się uzupełnienie zapisów diagnozy
strategicznej.
7. Priorytety, cele i kierunki
Strona 68
W polityce rozwoju należy również brać pod uwagę
obszary wynikające z KSRR i KPZK oraz wskazane tam
kierunki wsparcia w odniesieniu do poszczególnych
typów i delimitacji. Niemniej władze regionalne
postulują o nie zawężanie wsparcia z poziomu
krajowego wyłącznie do zdelimitowanych tam
obszarów, lecz wsparcie działań w szerszym
wymiarze przestrzennym.
Brak spójności – dokument wskazuje terytorialne
zróżnicowanie w poziomie rozwoju obszarów
województwa:
„Jednocześnie występowało duże terytorialne
zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie,
która zawierała się w granicach od 4,3% (Katowice)
do 19,1% (Bytom)”

wykaz będzie określony w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa.
Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W części „turystyka” zostanie
dodany krótki akapit (szlak
zabytków techniki, promocja
i turystyka).

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Wskazane w KSRRR i KPZK obszary
delimitacji zostały w Strategii
poszerzone, zostaną one
szczegółowo wyznaczone w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa.
Zróżnicowanie wsparcia
i koncentracja na obszarach
problemowych zostanie dokonana
w dokumentach operacyjnych.
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„Najsłabiej pod tym względem (tempo wzrostu PKB)
wypadają podregiony bytomski, bielski,
częstochowski i sosnowiecki”
„Strategia zgodnie z zaleceniami krajowej polityki
rozwoju pogłębia podejście terytorialne do
zagadnienia rozwoju województwa”
- zasadnym byłoby zróżnicowanie wsparcia i
koncentracja na obszarach problemowych.
Cel operacyjny C.3.
Urząd Miejski w Bytomiu
Kierunki działań
Strona 89
Rewaloryzacja terenów, w tym obiektów
poprzemysłowych i zdegradowanych na tereny o
funkcjach społeczno- gospodarczych oraz
zapewnienie ich dostępności (...)
Rewitalizacja, przywracanie pozycji lub nadawanie
nowych funkcji obiektom zabytkowym oraz
symbolicznym w życiu społeczności lokalnych.
Lokalizacja ŚCN w EC Szombierki i projekt BeCeTki
odpowiadają podanym kierunkom działań.
Cel operacyjny C.3.
Urząd Miejski w Bytomiu
Terytorialny wymiar interwencji
Strona 89
Wsparcie inwestycji w zakresie zagospodarowania
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych –
obszary wymagające rewitalizacji.
Cały obszar Bytomia wymaga zintegrowanych działań
rewitalizacyjnych, społecznych, gospodarczych
i środowiskowych. To jedno z miast najboleśniej
dotkniętych przez restrukturyzację przemysłu w ciągu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekty do ujęcia w dokumentach
operacyjnych.

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekty do ujęcia w dokumentach
operacyjnych.
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ostatnich 20 lat. W tym czasie zlikwidowano 6 kopalń
i 2 huty, wraz z nimi upadło wiele zakładów
współpracujących w efekcie zniknęło 30 tys. miejsc
pracy, a stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w
regionie. Coraz częściej mamy także do czynienia z
problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Ogólna

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13
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Wiele ze wskaźników nie jest wyrażonych w
wartościach, a jedynie jako trend – brak wskazania
procentowego spowoduje utrudnienie w
monitorowaniu stopnia osiągania celów.
Ogólna

Nie wnosi uwag.
Uwaga ogólna nie zawiera
propozycji konkretnych wskaźników
lub metodologii ich wyznaczania.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W całym dokumencie będzie
używany zapis „subregion
centralny”.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Mapy w większym formacie znajdują
się pełnej wersji Diagnozy
strategicznej, natomiast mapy
zamieszczone w Strategii mają
charakter poglądowy.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Konsekwentnie pojawia się zapis „Subregion
Środkowy”,
podczas gdy dotychczas funkcjonującą nazwą jest
Subregion Centralny.
ogólna
Strona 10-11
Strona 32
Strona 47
Strona 53
Mapy zamieszczone w dokumencie są nieczytelne.
Większość jest zbyt mała, legendy trudne do
odczytania, brak opisu podziału terytorialnego.
ogólna
W całym dokumencie występują błędy
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interpunkcyjne, stylistyczne, „literówki”, pojedyncze
litery na końcach wierszy, itp.
Cel operacyjny A.2.
Terytorialny wymiar interwencji
Proponuje się uzupełnienie terytorialnego wymiaru
inwestycji o kategorię miast i dzielnic wymagających
rewitalizacji.
Cel operacyjny B.1.
Wskaźniki

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Uwaga niejasna. Cel operacyjny A.2
nie dotyczy rewitalizacji.

Urząd Miejski w Bytomiu

06.05.13

Biuro Rozwoju Miasta,
Urząd Miejski w Gliwicach

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zaproponowany wskaźnik nie został
dookreślony.
Szerszy kontekst ochrony zdrowia
zawarty zostanie w raporcie
monitoringowym oraz
w dokumentach branżowych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
W potencjałach subregionu
środkowego dodany zostanie zapis
„potencjał wykorzystania lotnisk
lokalnych do rozwoju funkcji
biznesowych”.

Proponuje się uzupełnienie listy wskaźników o ilość
dostępnych procedur specjalistycznych usług
medycznych.
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rozdział „Zróżnicowania wewnętrzne w regionie” w
części poświęconej Subregionowi Centralnemu, str.
41

wśród głównych potencjałów wymienia się m.in.
„infrastrukturę transportową z lotniskiem tworzącą
szansę rozwoju węzła transportowego; potencjał
wysokiej dostępności komunikacyjnej decydujący o
możliwościach rozwoju logistyki”. Proponuje się Zapis
ten uzupełnić lub osobno dopisać: potencjał
wykorzystania lotnisk lokalnych do rozwoju funkcji
biznesowych.
cel operacyjny C.2 Zintegrowany rozwój ośrodków
Biuro Rozwoju Miasta,
różnej rangi, pkt. 2 kierunków działań, str. 86
Urząd Miejski w Gliwicach

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Liczba mnoga „lotniska” sugeruje, iż
lotniska lokalne zawierają się w
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Konsekwentnie do powyższego zapisu w celu
operacyjnym C.2 Zintegrowany rozwój ośrodków
różnej rangi, w pkt. 2 kierunków działań „Wsparcie
rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i
niskoemisyjnego transportu, w tym transportu
publicznego obejmującego różne środki transportu i
elementy infrastruktury takie jak: kolej, tramwaj, inny
transport publiczny, lotniska, systemy kierowania
ruchem, obiekty „parkuj i jedź” oraz infrastruktury
rowerowej” wymieniając lotniska proponuje się
dopisać: w tym lotniska lokalne
Cel operacyjny A.3 Konkurencyjna gospodarka
Biuro Rozwoju Miasta,
województwa oparta na elastyczności i specjalizacji
Urząd Miejski w Gliwicach
firm oraz strukturach sieciowych, str. 72
proponuje się uzupełnić Cel o kierunek działań dot.
„promowania marki produktów województwa
śląskiego”.
Cel operacyjny B.2 Rozwój kompetencji, umiejętności
i wzrost poziomu aktywności mieszkańców, str. 79
kierunek działań pkt. 9 Podniesienie jakości i
poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji
oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu - proponuje
się usunąć sportu i rekreacji, gdyż ten aspekt jest
zawarty w celu operacyjnym B.1 Poprawa kondycji
zdrowotnej mieszkańców województwa kierunek
działań pkt. 3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej, w
tym działania na rzecz ograniczania uzależnień i

Biuro Rozwoju Miasta,
Urząd Miejski w Gliwicach

zapisie.

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zaproponowany zapis mieści się
w kierunku działania D.2.6

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis pozostanie bez zmian kierunek działania B.1 dotyczy
zdrowia, natomiast B.2 opisuje
wszelkie formy spędzania wolnego
czasu. Powyższe kierunki działań nie
wykluczają się, natomiast intencją
autorów było podkreślenie różnych
powodów uprawiania sportu.

154

306

307

308

chorób cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i
aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian
demograficznych oraz pkt.4 Tworzenie warunków dla
aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym rozwój
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Konsekwentnie do powyższego należałoby przenieść
wskaźniki rezultatu dot. stopnia wykorzystania inf.
sportowej oraz ćwiczący w klubach z celu B2 do celu
B1.
W całym dokumencie
Biuro Rozwoju Miasta,
Urząd Miejski w Gliwicach
Proponuje się używanie „subregion centralny”
zamiast subregion środkowy
Cel operacyjny:
Urząd Miasta Katowice
C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
środowiska str. 84
Dopisać : Opracowanie „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla województwa śląskiego”
3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie Urząd Miasta Katowice
Główne wyzwania - str. 41
„utrzymywanie wysokiej pozycji subregionu w
zakresie poziomu kapitału ludzkiego – dalsze
podnoszenie poziomu kształcenia wyższego i
zawodowego”;
- należy wyraźnie podkreślić
dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku pracy
Należy dodać wyzwanie związane z rozwojem i
dostępnością
usług
dla
starzejącego
się

06.05.13

06.05.13

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W całym dokumencie będzie
używany zapis „subregion
centralny”.
Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo. Zostanie dodany zapis w
systemie planowania.
„…zakłada się opracowanie
dokumentów strategicznych
w zakresie:
- „efektywności energetycznej…”
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis:
- Poprawa jakości drogowych
powiązań wewnętrznych
i zewnętrznych oraz rozwój
zintegrowanego systemu transportu
publicznego i inteligentnych
systemów zarządzania transportem.
- Rozwój i zwiększenie dostępności
usług dla starzejącego się
155

społeczeństwa
Należy dodać wyzwanie związane z wprowadzaniem
inteligentnych systemów zarządzania transportem
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3. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie Obszary
strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym str.49
„Najważniejszym wyzwaniem dla polityki rozwoju
tego obszaru jest jego metropolizacja, w tym
wypromowanie Metropolii Górnośląskiej jako
liczącego się w Polsce i Europie obszaru
metropolitalnego. Należy wzmacniać rozwój funkcji
metropolitalnych z zakresu gospodarki, nauki i
sektora naukowo-badawczego w tym infrastrukturę i
sieci badawcze umożliwiające komercjalizację ich
wyników, kultury i przemysłów kultury oraz usług
publicznych wyższego rzędu, w szczególności
wyspecjalizowanych usług medycznych, szkolnictwa
wyższego. Rozwój specjalistycznych usług wyższego
rzędu ma podstawowe znaczenie dla Metropolii,
które w przyszłości wyznaczą jej charakter
przyspieszą tempo rozwoju”
W jaki sposób należy rozumieć „metropolizację” – czy
poprzez budowanie struktur formalno prawnych lub
też zacieśnianie współpracy między centrum
metropolii a jego obszarem funkcjonalnym?
Proponuje się raczej uwypuklić jako wyzwanie

społeczeństwa.
Do zapisu dotyczącego kapitału
ludzkiego dodany będzie zapis:
„… i dostosowanie go do aktualnych
potrzeb rynku pracy”.
Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Metropolię można rozumieć
dwojako zarówno poprzez
zacieśnianie współpracy między
centrum metropolii a jego obszarem
funkcjonalnym, jak również poprzez
budowanie struktur
formalnoprawnych.
Należy dodać również, że istniejące
zapisy w wyzwaniach Strategii
przekładają się na zapisy w
poszczególnych kierunkach działań.
Dwa wymiary metropolizacji zostały
ujęte w kierunku działania C.2.8 oraz
w terytorialnym wymiarze
interwencji, tzn. w szczególnych
preferencjach dla rozwoju funkcji na
obszarach metropolitalnych.
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rozwijanie i wzmacnianie funkcji metropolitalnych, co
będzie warunkowało tempo rozwoju.
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4. Podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa – str. 58
Pkt. 12 „Społeczną rewitalizację miast i dzielnic”.
Uwaga ogólna
Sformułowanie „rewitalizacja” jest nadużywane,
pojawia się w wielu niewłaściwych kontekstach:
rewitalizacja obiektów, rewitalizacja obszarów
zielonych
Str. 80, 82

Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
Pojęcie rewitalizacji zostanie
szczegółowo wyjaśnione w słowniku
terminologii używanej w Strategii.

Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Różny okres za jaki przedstawiane są
wskaźniki wynika z dostępności
danych i różnych źródeł ich
pozyskania.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis oparto na dotychczasowej
wizji wypracowanej przez liderów
regionalnych w roku 2008.

Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Wskaźniki bazowe pochodzą z różnych lat
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5. Wizja rozwoju, s. 62
Dot. obszaru priorytetowego: „Nowa gospodarka”
Proponuje się zwrócić w opisie obszaru
priorytetowego szczególną uwagę na rosnącą rolę
sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO, ITO,
SSC, R&D) w regionie (w tym w Katowicach i
Metropolii Silesia).
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
„ŚLĄSKIE 2020+”
6. Analiza SWOT, s. 64
Dot. obszaru priorytetowego: „Nowa gospodarka”
Proponuje się w analizie SWOT również wziąć pod

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dodanie zapisu w szansach.
Rozwój sektora nowoczesnych usług
biznesowych.
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uwagę sektor nowoczesnych usług biznesowych (w
skali Metropolii Silesia)
7. Priorytety, cele i kierunki, s. 69
Dot. Cel operacyjny: A.1.
Proponuje się uzupełnić kierunki działań o działania
biorące pod uwagę rosnącą rolę sektora
nowoczesnych usług biznesowych, które są źródłem
pracy dla mieszkańców województwa.
Diagnoza strategiczna – Edukacja
Proszę o przeanalizowanie uzupełnienia opisu o
kwestię przedwczesnego kończenia nauki w regionie
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Diagnoza strategiczna – Edukacja
Proszę o przeanalizowanie uzupełnienia opisu o
kwestie współpracy szkół zawodowych z
pracodawcami i instytucjami rynku pracy
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7. Priorytety, cele i kierunki B.3 Harmonia i wysoki
kapitał zaufania….

Urząd Miasta Katowice

06.05.13

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

06.05.13

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

06.05.13

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga zbyt ogólna, nie podano
propozycji brzmienia konkretnego
kierunku.
Działania w zakresie wsparcia
nowoczesnych usług biznesowych
mieszczą się w kierunku A.1.5
Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
Odpowiedni zapis zostanie dodany
do SWOT, w obszarze
priorytetowym B, w słabościach.
Przedwczesne kończenie nauki przez
młodzież.
Uwaga nie zostanie uwzględniona,
zapisy mieszczą się w SWOT, w
obszarach:
Nowa Gospodarka,
Niski poziom współpracy pomiędzy
instytucjami wspierającymi
zatrudnienie,
Szanse rozwojowe mieszkańców:
Niska jakość dokształcania
zawodowego i niedostosowanie do
potrzeb rynku pracy.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskaźnik służy do mierzenia
realizacji kierunku B.3.1
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Wskaźnik dotyczący Odsetka dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem przedszkolnym powinien być
uwzględniony w ramach celu operacyjnego B.2
Rozwój kompetencji…
1. Zróżnicowania wewnętrzne w regionie
1.1. Obszary funkcjonalne – obszary polityki rozwoju
województwa śląskiego
W Głównych wyzwaniach stojących przed
województwem uwzględnić tematykę ochrony
zdrowia mianowicie:
1.
Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców województwa.
2. Poprawa stanu zdrowia publicznego i zapewnienie
powszechnej dostępności do specjalistycznej opieki
zdrowotnej.
3. Restrukturyzacja podmiotów wykonujących
działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami i
dostosowanie ich do wymogów określonych w
rozrządzeniach Ministra Zdrowia (w sprawie
wymagań, jakim pod względem fachowym i
sanitarnym powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia zakłady opieki zdrowotnej oraz w sprawie
warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
określonych do tzw. „ustawy koszykowej” – tj.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych).

Funduszu Społecznego

Urząd
Marszałkowski 06.05.13
Województwa
Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej

2. Analiza SWOT
Urząd
Marszałkowski 06.05.13
2.1. Obszar priorytetowy B – Szanse Rozwojowe Województwa
Śląskiego
Mieszkańców
Wydział Zdrowia i Polityki

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona.
Wskazane punkty odnoszą się do
całego województwa a nie do
poszczególnych subregionów tak jak
to zostało zapisane w Strategii na
str.41w Rozdziale 3 podrozdziale
obszary funkcjonalne – obszary
polityki rozwoju województwa
śląskiego.
Natomiast uwagi odnoszą się
bardziej do wyzwań ujętych
w rozdziale 4: Wyzwania związane
z poprawą spójności regionu.
Uwaga 1 i 2 zawiera się w punkcie 1
wskazanych wyzwań, uwaga 3
zostanie uwzględniona.
Dodano wyzwanie:
Restrukturyzacja podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo. Zostaną dopisanie
zagrożenia
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W Zagrożeniach uwzględnić następujące zapisy:
Społecznej
1. Wysokie koszty restrukturyzacji podmiotów
wykonujących działalność leczniczą niebędących
przedsiębiorcami i dostosowanie ich do wymogów
określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
2. Brak wystarczających środków finansowych na
dokonanie restrukturyzacji ww. podmiotów.
3. Rosnące zadłużenie i brak stabilności finansowej
publicznych jednostek ochrony zdrowia.
4. Braki specjalistów w niektórych dziedzinach
ochrony zdrowia (lekarzy i pielęgniarek).

Wysokie koszty restrukturyzacji
podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz brak
środków finansowych na ich
restrukturyzację
Braki specjalistów w niektórych
dziedzinach ochrony zdrowia.
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3. Rysunek 23: Ramowy układ planowania rozwoju
W przedstawionym schemacie brak jest powiązania
pomiędzy Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020”, a Regionalnym Programem
Operacyjnym.

Urząd
Marszałkowski 06.05.13
Województwa
Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Punk 4. Podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa-strona 56

Muzeum Zamkowe w
Pszczynie

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskazany zapis ma charakter
działań, które zostały uwzględnione
w celu D.2.

Wyzwania związane z poprawą konkurencyjności
regionu obejmują:

06.05.13

Szczególne wspieranie instytucji oraz miejsc
posiadających wybitne walory przyrodnicze,
kulturowe, artystyczne itp., znajdujących się poza
głównymi miastami województwa,
które mogą promować region oraz kreować
pozytywny wizerunek województwa w kraju i za
160

granicą.
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Punkt 4. Podstawowe wyzwania polityki rozwoju
województwa-strona 57
Podpunkt 13. Rozwój infrastruktury kultury wysokiej i
turystyki opartej na walorach środowiskowych i
dziedzictwie kulturowym regionu.
W dziedzinie wsparcia Kultura wysoka, nauka,
turystyka kulturowa:
Nie uwzględniono procesu przygotowania do
uczestnictwa
w kulturze wysokiej społeczności regionalnej
Punkt 5
Wiodące idee rozwoju- strona 59, 60

Muzeum Zamkowe w
Pszczynie

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Działania z zakresu przygotowania
do uczestnictwa w kulturze wysokiej
mieszczą się w Kierunku działań
B.2.8.

Muzeum Zamkowe w
Pszczynie

06.05.13

Urząd Gminy Kroczyce

06.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona. Tekst
dopisany na końcu ostatniego
akapitu:
Województwo śląskie będzie
regionem posiadającym sieć
współpracujących ze sobą instytucji
kulturalnych i turystycznych,
prowadzących wspólne działania
edukacyjne, promocyjno –
informacyjne oraz
popularyzatorskie.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zbyt szczegółowy, grupa osób
zamieszkujących tereny wiejskie
mieści się w wymienionych
kierunkach działań.

Województwo śląskie, jako region posiadający sieć
współpracujących ze sobą instytucji kulturalnych
i turystycznych, prowadzących wspólne działania
edukacyjne, promocyjno – informacyjne oraz
popularyzatorskie
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Cel operacyjny: A.2.
Kierunki działań 1, 3 str.71
Podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców –
szczególne wsparcie dla osób zamieszkujących tereny
wiejskie
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Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska str.84
Kierunki działań 7
Wspieranie tworzenia i wdrażania zintegrowanych
systemów gospodarki odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem sieci instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów- szczególnie na
obszarach wiejskich
W Aktualizacji Strategii "Śląskie 2020 plus" w
Systemie Wdrażania,
na stronie 101 - System Planowania w akapicie
zaczynającym się od słów
"W pierwszym etapie prac analitycznych.....w
zakresie:
proponuję dopisać kolejny punkt
•
rozwoju obszarów wiejskich województwa
śląskiego.
Na podstawie art. 106 KPA i art. 4a pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
uzgadnia projekt Strategii
Po zapoznaniu się z projektem Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
stwierdza, że wg posiadanych informacji na terenie
Województwa Śląskiego w zasięgu działania RZGW
we Wrocławiu nie występują obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo wodne. Wobec braku zaistniałych
przesłanek wynikających z przepisów prawnych

Urząd Gminy Kroczyce

06.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskazany kierunek odnosi się do
całego województwa.

Urząd Marszałkowski
07.05.13
Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
Międzywydziałowy Zespół
Zadaniowy w Bielsku-Białej

Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie dodany zapis:

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

07.05.13

Nie wnosi uwag.

02.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
W rozdziale 3. Zróżnicowania
wewnętrzne w regionie,
w podrozdziale Obszary
strategicznej interwencji w ujęciu
regionalnym, w punkcie 9 Obszary
narażone na niebezpieczeństwo
powodzi:

rozwoju obszarów wiejskich
województwa śląskiego.
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przedłożony projekt Strategii nie podlega
uzgodnieniu z Dyrektorem RZGW.
W projekcie Strategii została uwzględniona mapa
opracowana na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Wstępnej Oceny
Ryzyka Powodziowego/WORP/, wykonana przez
IMGW PIB w grudniu 2011 r. wyznaczająca obszary
zagrożone znaczącym ryzykiem powodzi zwane
„obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo
powodzi”., która jest także dostępna na stronie
internetowej www.kzgw.gov.pl. Należy podkreślić, że
obszary wyznaczone WORP nie stanowią podstawy
do planowania przestrzennego. Celem WORP nie
było wyznaczenie precyzyjnego zasięgu zagrożonych
powodzią lecz wstępne ich zidentyfikowanie, w celu
wyselekcjonowania rzek, które stwarzają zagrożenie
powodziowe. Informujemy, że dla obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
wskazanych we WORP zostaną wskazane przez
IMGW PIB do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładnie mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego. Na obszarze działania RZGW we
Wrocławiu na terenie woj. Śląskiego w ramach WORP
wytypowano rzeki: Małą Panew oraz Stołę.
Nadmieniamy również, że 18 marca 2011 r. weszła w
życie znowelizowana Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r.
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
145 z późn. zm), do której wdrożono wymagania
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny

Dodano tekst:
Na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią (zgodnie z art.
88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne Dz.
U. z 2012 r. poz. 145) zabrania się
wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed
powodzią lub zwiększających
zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych
oraz budowy innych obiektów
budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z
wyjątkiem plantacji wiklinowych na
potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element
zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub służącej do
wzmacniania brzegów, obwałowań
lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu,
składowania materiałów oraz
wykonywania innych robót, z
wyjątkiem robót związanych z
regulacją lub utrzymywaniem wód
oraz brzegu morskiego, a także
utrzymywaniem, odbudową,
rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych wraz z
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ryzyka powodziowego i zarządzenia nim zwana
Dyrektywą Powodziową

obiektami związanymi z nimi
funkcjonalnie.
Usunięto mapę: Mapa 22.Obszary
narażone na niebezpieczeństwo
powodzi.
Zmieniono i dodano zapis:
Na obszarze objętym projektem
Strategii znajdują się obszary
szczególnego zagrożenia powodzią
według obowiązujących obecnie
studiów ochrony
przeciwpowodziowej, które
zachowują ważność do dnia
sporządzenia map zagrożenia
powodziowego oraz ryzyka
powodziowego. Prezes Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej
przygotuje mapy zagrożenia
powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego w terminie do dnia
22 grudnia 2013 r. Ponadto
w centralnej części województwa
śląskiego również występują obszary
zalewane na skutek obniżania się
powierzchni terenu z powodu
prowadzenia podziemnej
eksploatacji górniczej (rejony
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pogórniczych osiadań terenu).
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Wnoszę o uwzględnienie w opracowywanym
dokumencie działań objętych Programem Ochrony
przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły,
realizowanym w latach 2011-2030.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Krakowie

08.05.13

330

Dodatkowo proszę o rozważenie ujęcia w projekcie
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego budowy
Kanału Śląskiego, stanowiącego odgałęzienie do
górnej Wisły planowanego połączenia Dunaj-OdraŁaba i będącego zarazem zasadniczym elementem
rozwoju Drogi Wodnej Górnej Wisły, otwierając ją w
kierunku zachodnim. Wnioskowana inwestycja
została ujęta m.in. w Założeniach Strategii Rozwoju
Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
Wymiar środowiskowy/str.7/ Powietrze
Proponuje się usunięcie następujących 2 zdań: Jakość

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Krakowie

08.05.13

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii

08.05.13

331

Uwaga zostanie uwzględniona
częściowo.
Zapisy szczegółowe mieszczą się
w kierunku działania C.1.3
W diagnozie strategicznej zostanie
dodany zapis ogólny:
„Na terenie województwa są
realizowane Programy…”.
W Rozdziale 4. Podstawowe
wyzwania polityki rozwoju
województwa, w Wyzwaniach
związanych z równoważeniem
procesów rozwoju regionu zostanie
dodany zapis:
Kontynuacja działań związanych
z gospodarką dorzecza Górnej Wisły
i Odry.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Strategia nie zawiera przedsięwzięć.
Jednocześnie szczegółowe
rozwiązania związane z transportem
zostaną przeanalizowane i wpisane
w Strategii Rozwoju Transportu.

Uwaga zostanie uwzględniona. Zapis
usunięty.
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powietrza w województwie śląskim w ostatnim
dziesięcioleciu uległa dużej poprawie. Odnotowane
korzystne zmiany są efektem wielu działań
podejmowanych w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Całość dokumentu
Zagadnienia dot. ochrony środowiska zostały
potraktowane marginalnie. Brak odniesień do
najważniejszych dokumentów planistycznych z
zakresu ochrony środowiska takich jak: Program
ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do
roku 2013 z perspektywą do roku 2018 oraz Plan
gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego
2014.

Rozwoju Województwa
Śląskiego

Zespół do spraw wdrażania
i monitoringu Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego

08.05.13

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
informuje, że pozytywnie opiniuje projekt Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Rozdział 3 Zróżnicowanie wewnętrzne w regionie, str.
43
Proszę o uwzględnienie:

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach

08.05.13

Gmina Jasienica

09.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące
środowiska zostały przedstawione
w pełnej wersji diagnozy
strategicznej.
Istnieją aktualne opracowania
z zakresu ochrony środowiska
i przyrody, w tym Strategia Ochrony
Przyrody. Logika planowania
strategicznego polega na
dostosowaniu programów
operacyjnych do Strategii, która jest
nadrzędnym dokumentem
strategicznym. Ponadto system
wdrażania przewiduje weryfikację
zgodności dokumentów
strategicznych i ich zgodność ze
Strategią.
Nie wnosi uwag.

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona. Zgłoszony zapis
mieści się w ostatnim wyzwaniu
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1.Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
poprze budowę zbiornika retencyjnego w
Międzyrzeczu Górnym (uwzględniono w Programie
Małej Retencji Województwa Śląskiego);
2.Podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez
tworzenie obszarów stref ekonomicznych
Rozdział 3 dot. Obszary strategicznej interwencji w
ujęciu regionalnym Str. 49 punkt 2 w treści….
Proszę o uwzględnienie:
….W otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces
urbanizacji, w tym powstania nowych obszarów
stref ekonomicznych, w obszarze funkcjonalnym
rozrasta się strefa podmiejska.
Rozdział 5. Wizja rozwoju. Str. 62
Proszę o uwzględnienie:
W „Nowa gospodarka”.. powstanie nowej specjalnej
strefy niskoemisyjnej strefy ekonomicznej

Diagnoza społeczno-gospodarcza (w tym SWOT)
stanowi podstawę dla określenia stanu wyjściowego
województwa dla realizacji celów i kierunków działań
zapisanych w Strategii. W celu poprawnego

subregionu południowego.

Gmina Jasienica

09.05.13

Gmina Jasienica

09.05.13

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Zapis drugi zostanie dodany:
Podniesienie poziomu zatrudnienia
poprzez tworzenie obszarów stref
ekonomicznych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga niezasadna. Akapit dotyczy
zjawisk mieszkaniowych a nie
gospodarczych.

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zapis zbyt szczegółowy jeśli chodzi o
charakter wskazanego rozdziału.
Wizja rozwoju województwa jest
zapisem generalnych wyzwań
rozwojowych regionu, a
szczegółowe rozwiązania
prowadzące do jej osiągnięcia są
wskazane na poziomie kierunków
działań. Zapisy dot. niskiej emisji są
ujęte w kierunku C.1.5., a wsparcie
dla rozwoju stref ekonomicznych
ogólnie rozumianych w A.3.1.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Diagnoza zostanie uzupełniona.
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określenia uwarunkowań środowiskowych zaleca się
uzupełnienie diagnozy w zakresie zasobów wodnych
o stan jakościowy wód.
W rozdziale 2 wśród zmian środowiskowych (punkt d)
stanowiących główne uwarunkowania rozwoju
regionu należy uwzględnić wzrastający stopień
zagrożenia wybranych grup roślin, zwierząt i siedlisk
przyrodniczych.
W rozdziale 3 należy uzupełnić główne wyzwania
rozwojowe subregionu zachodniego o problem
poprawy jakości środowiska, wynikający z diagnozy
oraz analizy i oceny problemów ochrony środowiska
istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu
W kierunku A.4.1 proponuje się zmianę zapisu na:
„Zrównoważony wzrost produktywności i
konkurencyjności sektora rolno-spożywczego” lub
„Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego przy uwzględnieniu dobrych
praktyk rolniczych”

W kierunku B.1.4 proponuje się zamianę określenia
„ścieżek rowerowych” na „dróg rowerowych”.

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Uwaga zostanie uwzględniona.
Dodany zostanie zapis:
wzrastający stopień zagrożenia
wybranych grup roślin, zwierząt
i siedlisk przyrodniczych.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Dopisane zostanie wyzwanie:
- poprawa jakości środowiska, w
szczególności powietrza i wód
powierzchniowych
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zostanie zmienione brzmienie
kierunku A.4.1:
„Wspieranie działań na rzecz
zrównoważonego wzrostu
produktywności i konkurencyjności
sektora rolno-spożywczego przy
uwzględnieniu dobrych praktyk
rolniczych”.
Zapis zostanie częściowo
uwzględniony.
Zmiana brzmienia kierunku na:
Promocja, modernizacja, rozwijanie
i integracja systemu szlaków
i infrastruktury rowerowej.
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Dla poprawy oceny skutków środowiskowych
wdrażania zapisów Strategii proponuje się
wprowadzenie następujących wskaźników:
• Zmiana jakości wód podziemnych (% udział
punktów pomiarowych w poszczególnych klasach
jakości w stosunku do ogólnej liczby punktów),
• Zmiana jakości wód powierzchniowych (% JCWP
dobrego i powyżej dobrego stanu/potencjału
ekologicznego, badanych w ramach danego typu
monitoringu wód powierzchniowych),
• Powierzchnia gruntów zrekultywowanych lub
zagospodarowanych (ha),
• Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i
ludności (hm3/rok),
• Energochłonność gospodarki (zużycie energii w
relacji do PKB)

Zaleca się zmianę nazwy wskaźnika Współczynnik
utrzymania ładu przestrzennego na bardziej
odpowiedni do zaproponowanego wskaźnika analizy
struktury użytkowania gruntów

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Pojęcie infrastruktury rowerowej
obejmuje również drogi rowerowe.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Dopisano wskaźniki do C.1
- Jakość wód podziemnych (% udział
punktów pomiarowych
w poszczególnych klasach jakości
w stosunku do ogólnej liczby
punktów),
- Jakość wód powierzchniowych (%
JCWP dobrego i powyżej dobrego
stanu/potencjału ekologicznego,
badanych w ramach danego typu
monitoringu wód
powierzchniowych),
- Zużycie wody na potrzeby
gospodarki narodowej i ludności
(hm3/rok),
- Energochłonność gospodarki
(zużycie energii elektrycznej ogółem
na 1 mln PKB)

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

W C.3
Powierzchnia gruntów
zrekultywowanych lub
zagospodarowanych (ha),
Uwaga zostanie uwzględniona.
Nazwa wskaźnika zmieniona na:
Wskaźnik struktury użytkowania
gruntów.
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Ograniczenie osłabiającego wpływu zapisów Strategii
na cele środowiskowe strategicznych dokumentów
międzynarodowych i krajowych jest możliwe poprzez
zastosowanie rekomendacji dla kryterium 2, zasad
wdrażania zawartych w dokumencie oraz metod
zapobiegania, ograniczania i kompensacji
negatywnych oddziaływań dla celów operacyjnych i
kierunków działań wskazanych w Prognozie
Diagnoza strategiczna; Potencjały, pozycja
i problemy województwa – synteza, s. 5 i nast.
Część diagnostyczna jest zbyt rozbudowana oraz za
mało wynikowa tj. za słabo zaakcentowano wnioski
płynące z przytoczonych danych statystycznych oraz
niewystarczająco konkretnie wskazano wynikające z
w/w danych potencjały i problemy regionu.
Proponuje się uzupełnić tą część o powyższe
elementy.
Diagnoza strategiczna; Potencjały, pozycja
i problemy województwa – synteza, s. 5 i nast.
Niewystarczająco opisano obszary tj. m.in.: sytuacja
na rynku pracy osób młodych i osób 50+, szkolnictwo
zawodowe, kształcenie ustawiczne, jakość i dostęp
do usług zdrowotnych oraz braki w tym zakresie,
innowacyjność przedsiębiorstw, sektor instytucji
otoczenia biznesu, potencjał OZE. Proponuje się
uzupełnić tą część o opisy wskazanych obszarów.
Zróżnicowania wewnętrzne w regionie, Obszary
strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym s. 52

Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska

Uwaga uwzględniona poprzez
zmianę zapisu A.4.1
Zgodnie z wyjaśnieniem wykonawcy
prognozy uwaga nie wymaga
dokonania zmian.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

09.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga ogólna, brak wskazania
konkretnych zapisów.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

09.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Pełne informacje dostępne
w rozszerzonej wersji Diagnozy.
W uwadze nie wskazano jakie
konkretnie informacje należy
uzupełnić w diagnozie.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

09.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Obszary te zostaną wyznaczone
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Brak mapy przedstawiającej pkt. 7. Obszary cenne
przyrodniczo. Proponuje się zamieścić mapę.

Wydział Rozwoju
Regionalnego

348

Priorytety, cele i kierunki; Cel operacyjny: A.3.
Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na
elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach
sieciowych, s. 73
W opisie terytorialnego wymiaru interwencji
proponuje się uzupełnienie pkt.: działania
wzmacniające restrukturyzację przemysłu
tradycyjnego
o obszar: lokalne ośrodki rozwoju.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

09.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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Priorytety, cele i kierunki; Cel operacyjny: B.2. Rozwój
kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu
aktywności mieszkańców, s. 79
Proponuje się odpowiednie dostosowanie lub
rozszerzenie kierunków działań w ramach celu
operacyjnego B.2.
Priorytety, cele i kierunki; Cel operacyjny: C.3. Wysoki
poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni, s. 89
W opisie terytorialnego wymiaru interwencji
proponuje się uzupełnienie pkt.: rewitalizacja
centrów miast, dzielnic i osiedli mieszkaniowych
o obszar: lokalne ośrodki rozwoju.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

09.05.13

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

09.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Brak propozycji konkretnego zapisu.
Jednocześnie wzmacnianie
potencjału służb ratowniczych
mieści się w kierunkach działania
B.2.1 i B.3.9
Uwaga zostanie uwzględniona.

System wdrażania; System planowania,
Rysunek 23: Ramowy układ planowania rozwoju, s.
102

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju

09.05.13

Uwaga zostanie uwzględniona.
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w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa.
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Na rysunku nr 23 przedstawiono nieprecyzyjny
sposób powiązania Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) z dokumentami strategicznymi
oraz instrumentami wdrażania takimi jak Programy
Rozwoju Subregionów (PRS). Dodatkowo, rysunek
niejasno pokazuje, które dokumenty mają charakter
strategiczny, a które operacyjny (np. RPO). Właściwy
sposób
i kierunek powiązań RPO powinien wyglądać
następująco: RPO wynika bezpośrednio ze Strategii
rozwoju województwa śląskiego Śląskie 2020+,
a jego powiązanie ze Strategią rozwoju kraju 2020
ma raczej charakter pośredni (poprzez Strategię
Śląskie 2020+, która powinna być powiązana
z dokumentami krajowymi
i europejskimi) oraz jednokierunkowy.
Ponadto, na rys. 23 przedstawiono nieprecyzyjny
sposób powiązania PRS z RPO oraz dokumentami
strategicznymi oraz nie uwzględniono nowego
instrumentu rozwoju dla lat 2014-2020 tj.
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które
zastąpią PRS w nowym okresie programowania.
Właściwy sposób
i kierunek powiązań powinien wyglądać następująco:
ZIT wynikają bezpośrednio
z RPO i Strategii rozwoju obszarów funkcjonalnych a
powiązania między nimi mają charakter
jednokierunkowy. Powiązania między ZIT
a Strategią Śląskie 2020+ mają charakter pośredni
(poprzez RPO i Strategię obszaru funkcjonalnego,

Regionalnego
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która powinna być zgodna ze Strategią Śląskie 2020+)
ZIT jest dokumentem wykonawczym dla Strategii
obszaru funkcjonalnego.
1.3. Kultura i turystyka: Zaplanowanie sieci
asfaltowych, które byłyby używane przez
rowerzystów, osoby jeżdżące na deskach i rolkach.
Szczególnie w terenach wiejskich, na których brak
jest takiej infrastruktury. Sieć takich tras winna być
udostępniona publicznie, w tym na stronie
internetowej Gminy, tak, aby każdy mieszkaniec i
turysta znał jej przebieg i mógł z niej korzystać.
1.6. Promocja zdrowego stylu życia: Promowanie
zdrowego trybu życia i podnoszenie świadomości
zdrowotnej wśród mieszkańców, szczególnie
mieszkańców wsi. Wśród tej części mieszkańców,
promocja zdrowego trybu życia jest zupełnie
zapomniana. Promocję taką można szerzyć poprzez
zbudowanie placów zabaw na świeżym powietrzu,
siłowni polowych, ścieżek rekreacyjnych i bulwarów
nadbrzeżnych.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka:
Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoków
Żabniczka, Cięcinka i Loraniec infrastrukturą
turystyczną i koło turystyczną.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka: utworzenie
ciągów rowerowych łączących główne punkty
komunikacyjne na terenie Gminy Węgierska Górka.

Urząd Gminy Radziechowy- 09.05.13
Wieprz

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga bardzo szczegółowa mieści
się w dotychczasowych zapisach.
Projekty szczegółowe do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.

Urząd Gminy Radziechowy- 09.05.13
Wieprz

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Intencja uwagi mieści się
w dotychczasowych zapisach celu
operacyjnego B.1. oraz B.3.
Konkretne typy projektów
szczegółowych do ujęcia w ramach
dokumentów operacyjnych

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.

173

356

357

358

359

360

361

362

Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka: Utworzenie
ciągów spacerowych nad brzegami rzeki Soły oraz
potoków Żabniczka i Cięcinka.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka: Ochrona
walorów naturalnych: powietrza, wód, gruntów na
terenie Gminy Węgierska Górka.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka: Rewitalizacja i
rekultywacja XVI w. zagrody plebańskiej w Cięcinie.

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka:
Zagospodarowanie nadbrzeżnego obszaru rzeki Soły
infrastrukturą sportową.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka: Utworzenie
wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w rejonie
rzeki Soły.
Wnosi o zapisanie w Strategii zadań związanych z
rozwojem Gmina Węgierska Górka:
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne doliny
rzeki Żabniczka i masywu gór Prusów, Lipowska oraz
Rysianka.
W sferze gospodarczej efektywość (rentowność
regionalnej gospodarki) powinna być osobno
zapisanym celem.
Naszym zdaniem wszystkie zadania i cele we
wsparciu regionalnej działalności gospodarczej

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Urząd Gminy Węgierska
Górka

10.05.13

Śląskie Stowarzyszenie
Menedżerów

10.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Projekt szczegółowy do ujęcia
w ramach dokumentów
operacyjnych.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga ogólna, nie wskazuje
konkretnych propozycji zapisów.
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powinny mieć rezultat w postaci znacznego
podniesienia rentowności działalności
Z analizy dokumentów strategii 2020 wynika że
Śląskie Stowarzyszenie
monitoring i ewaluacja polega na gromadzeniu
Menedżerów
danych. Niewłaściwy jest zapis że reakcją na nie
osiąganie celów jest eliminacja nieprawidłowości w
działalności podmiotów wdrażających strategie.
Nieprawidłowości są skrajnym elementem w
szukaniu przyczyn – dominować powinna dogłębna
analiza przyczyn nie osiągania rezultatów oraz
wskazanie i wdrażanie konkretnych działań
poprawiających stan. Jest mało oceny syntetycznej
dlaczego mimo – wydawałoby się niezmiernie
słusznych zapisów Strategii z lat 2003-2013 część
celów pozostało niezrealizowanych lub niektóre
wskaźniki są gorsze. Np. – przyrost PKB w latach
2002-2010 w województwie wyniósł 68,5% i był
dopiero dziesiątym wynikiem w kraju
- wskaźnik relacji nakładów na b.r. do produktu
krajowego brutto (GERD/PKB) w województwie
Śląskim wynosi 2010 r 0,46 (kraj 0,74) – 10 pozycja w
kraju.
- syntetyczny wskaźnik konkurencyjności dla
Śląskiego wg danych za rok 2011 wynosi 0,543 w
porównaniu do roku 2007 pozycja regionu uległa
pogorszeniu.
Nie ma odniesienia wprost o przyczynach tych
gorszych od zakładanych wyników i działaniach na
lata 2020 by te gorsze wyniki wyeliminować. Mimo że
z opóźnieniem jest realizowany monitoring – jak piszą

10.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga nie zawiera propozycji zmian,
jednocześnie zakłada się, że
przyjęcie Strategii nie jest procesem
zamkniętym i będzie podlegać
dalszej weryfikacji i ewaluacji,
czemu mają służyć zapisy systemu
wdrażania i monitoringu.
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autorzy – są trudności z uzyskaniem wielu danych (po
ponad 10 latach realizacyjnych) lecz powstało już 5
raportów monitoringowych – nie widać konkretnych
zapisów o działaniach ewaluacyjnych – korekcyjnych
– w ich wyniku. Zgodnie z praktyką przyjecie i
realizacja przyjętej strategii nie jest procesem
zamkniętym i podlegać powinien weryfikacji i
ewaluacji tak by aktualne i ew. nowe cele były
wykonalne.
Marszałek Województwa Małopolskiego pozytywnie
ocenia zapisy Strategii.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
Prezydent Miasta
Częstochowy

Przychylamy się do części opinii wskazanych w
stanowisku Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W
szczególności dotyczy to delimitacji obszarów
funkcjonalnych; nie ma uzasadnienia , by Strategia,
oprócz wskazania obszarów funkcjonalnych,
wyznaczała według niejasnych kryteriów obszary
oddziaływania aglomeracji. Uznajemy także za
zasadne ukonkretnienie zapisów dotyczących
obszarów strategicznych interwencji; powinny być
one wyznaczone w sposób przejrzysty, według
wspólnie uzgodnionych kryteriów.
Zbyt specjalistyczny język – forma zapisu użyta w Uczestnicy konferencji pt.
dokumencie powoduje trudności w jego zrozumieniu. „Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
roku 2020"
Marginalizacja tematyki zdrowotnej – w dokumencie Uczestnicy konferencji pt.
brak wskazań konkretnych działań, zbyt mała waga „Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
przypisana programom profilaktycznym.

10.05.13

Nie wnosi uwag.

13.05.13

Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Podkreśla się, że delimitacja jest
wstępna i będzie podlegała dalszej
weryfikacji. Natomiast kryteria
wstępnej delimitacji zawartej
w projekcie Strategii dostępne są
w Zeszytach Regionalnego Centrum
Analiz Strategicznych na stronie
www.rcas.slaskie.pl

26.04.13

Uwaga zostanie częściowo
uwzględniona. Do Strategii będzie
dołączony słowniczek
najważniejszych pojęć.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Zagadnienia dotyczące ochrony
zdrowia, w tym profilaktyki

26.04.13
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Zmiana wskaźników użytych w monitoringu – należy
poddać dyskusji monitorowanie za pomocą
wskaźnika liczby zgonów kierunku związanego z
poprawą dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji pt.
„Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
roku 2020"

26.04.13
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Podkreślenie rozwoju/rewitalizacji
szynowej – szczególnie w subregionie
zwłaszcza w kontekście zamierzeń
związanych z zawieszeniem części
terenie.

infrastruktury
południowym,
Zarządu PLK
linii na tym

Uczestnicy konferencji pt.
„Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
roku 2020"

26.04.13
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Niedowartościowanie rozwoju obszarów wiejskich i
rolnictwa w województwie - w Strategii w
ograniczonym zakresie ujęto problemy związane z
obszarami wiejskimi i rolnictwem. Ponadto
wykorzystane dane GUS nie ukazują pełnego obrazu
rzeczywistości. Zbyt przesadzone jest stwierdzenie,
że rolnictwo przyczynia się do zanieczyszczenia
Morza Bałtyckiego. W dokumencie zbyt mało uwagi
poświecono polityce proekologicznej. Brakuje opisu
działań po zakończeniu finansowania obszarów

Uczestnicy konferencji pt.
„Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
roku 2020"

26.04.13

zdrowotnej zostały opisane w celu
B.1. Szczegółowe rozwiązania
prawne, organizacyjne znajdą się
natomiast w dokumentach
branżowych np. w programach
wojewódzkich.
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Wskaźniki rezultatu osiągnięcia celu
operacyjnego służą do mierzenia
wszystkich aspektów celu B.1, nie
tylko dotyczących jakości usług
zdrowotnych, ale m. in. profilaktyki,
czy zdrowego stylu życia.
Uwaga zostanie uwzględniona.
Zapis zostanie dodany w tabeli, w
części dotyczącej subregionu
południowego w rozdziale 3
„Zróżnicowania wewnętrzne w
regionie”, s. 43
Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Uwaga ogólna. Wskazane tematy
w uwadze szczegółowo zostaną
potraktowane w strategiach
branżowych. Braki w opisie
obszarów wiejskich związane z
niedoskonałością statystyki GUS
będą uzupełniane poprzez odrębne
badania i analizy w ramach prac nad
strategią rozwoju obszarów
wiejskich.
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wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Należy
również zastanowić się nad zasadnością opisu
kierunków związanych z obszarami wiejskimi przy
braku odpowiednich narzędzi do ich wdrażania.
Uzupełnienie diagnozy społeczno–gospodarczej –
diagnoza została bardzo dobrze opisana, należy
jednak wskazać na fakt, że region charakteryzuje się
coraz niższym tempem rozwoju; w zakresie rynku
pracy występują niedobory w opisie zatrudnienia; w
przypadku obszaru B+R konieczne jest zwiększenie
akcentu na zmiany jakościowe (pobudzanie sektora
B+R, benchmarking międzynarodowy). Należy się
także zastanowić nad polityką zdrowotną – dlaczego
w województwie jest dużo więcej łóżek na 10 tys.
mieszkańców niż w krajach Europy Zachodniej.
Brakuje opisu efektywności energetycznej i
odnawialnych
źródeł
energii,
wskaźników
dotyczących BIZ oraz inwestycji wewnętrznych.

Uczestnicy konferencji pt.
„Cele i kierunki rozwoju
województwa śląskiego do
roku 2020"

26.04.13

Nie wnosi uwag.
Uwaga o charakterze opinii, nie
wnosi propozycji zmian.

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 Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie
uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.
W związku z toczącymi się uzgodnieniami z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, uwagi nie zawierają pełnego zakresu zmian. Ponadto
w końcowej wersji Strategii zostaną uwzględnione wyniki odrębnie przeprowadzonej oceny ekspertów z Banku Światowego.
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