
Załącznik III do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju  

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kielce, październik 2020 r. 

 



Załącznik III do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

 

2 
 

 

SPIS TREŚCI 

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................ 3 

2. PROCES TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

2030+ .......................................................................................................................................... 4 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .................................................. 6 

3.1. BEZPOŚREDNIE FORMY KONSULTACJI ......................................................................... 7 

3.2. POŚREDNIE FORMY KONSULTACJI ............................................................................. 11 

3.3. INNE UZGODNIENIA ................................................................................................... 11 

4. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .............................................................................. 13 

4.1. STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH .............................. 13 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PORUSZANE W UWAGACH ..................................... 15 

4.3. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA UWAG ........................................................................... 17 

5. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................... 18 



Załącznik III do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

 

3 
 

1. WPROWADZENIE  

Strategia Rozwoju Województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem 

samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu. 

W związku z upływającym terminem obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020, w dniu 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa podjął 

uchwałę  nr V/73/19 dotyczącą określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która  formalnie rozpoczęła proces 

przygotowania nowego dokumentu. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych projektu 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz analizę zgłoszonych uwag, 

wniosków i opinii, które posłużą do korekty i uzupełnienia dokumentu.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami następujących aktów 

prawnych: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 

z późn. zm.) – zgodnie z art. 12 przy formułowaniu dokumentu strategii władze 

województwa zobowiązane są do współpracy z jednostkami lokalnego samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa, z samorządem gospodarczym i zawodowym, 

administracją rządową, innymi województwami, organizacjami pozarządowymi, 

szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi (ust. 1), jak również mogą 

współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, 

zwłaszcza sąsiednich (ust. 2). 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1295)  – zgodnie z art. 6 projekt strategii rozwoju podlega konsultacjom 

z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz 

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (ust. 1). Informacja o rozpoczęciu 

konsultacji musi zostać ogłoszona w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz 

na stronie internetowej (ust. 2a), gdzie w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia można 

wyrazić opinię do projektu (ust. 4). W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, 

zarząd województwa przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie 
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konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje je do publicznej wiadomości na swojej 

stronie internetowej. 

2. PROCES TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

2030+ 

Od początku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego założył, że strategia rozwoju 

województwa nie może być dokumentem pisanym „za biurkiem". Dlatego w celu 

przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości regionu, uchwałami nr 780 i 781 

z dnia 3 lipca 2019 roku Zarząd Województwa powołał Zespół Świętokrzyskie 2030+ oraz 

Grupy Robocze ds. opracowania strategii. W skład tych gremiów weszli przedstawiciele 

samorządu lokalnego, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz 

organizacji pozarządowych.  

We wrześniu 2019 roku członkowie Zespołu Świętokrzyskie 2030+ oraz Grup Roboczych 

pracowali nad przygotowaniem diagnozy społeczno-gospodarczej do Strategii. Celem 

spotkań była identyfikacja wyzwań oraz kluczowych problemów rozwoju naszego regionu.  

Prace Zespołu Świętokrzyskie 2030+ oraz Grup Roboczych wspierali eksperci pod kierunkiem 

prof. zw. dr hab. arch. Aleksandra Noworóla, pracującego na co dzień na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. 

W listopadzie 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca prace w zakresie diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego, a następnie zorganizowano 

kolejne warsztaty Grup Roboczych ds. opracowania SRWŚ 2030+, które dotyczyły  

kluczowych elementów dokumentu: wizji, misji, celów strategicznych i odpowiadających im 

celów operacyjnych. Uczestnicy spotkań pracowali również nad kryteriami wyboru 

projektów strategicznych oraz identyfikacją obszarów strategicznej interwencji 

województwa.  

Wypracowane podczas warsztatów zapisy zostały usystematyzowane, a następnie 

zaprezentowane w trakcie posiedzenia Zespołu ds. opracowania SRWŚ, które odbyło się pod 

koniec listopada 2019 roku. 
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W oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wnioski ze spotkań Zespołu 

Świętokrzyskie 2030+ i Grup Roboczych, które odbywały się w okresie wrzesień-listopad 

2019r., wypracowano propozycję wizji, misji i celów strategicznych rozwoju województwa. 

Podczas przygotowywania projektu SRWŚ 2030+ prowadzony był również nabór propozycji 

projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, którego głównym celem była 

identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących w województwie oraz zaprogramowanie 

w Strategii odpowiednich mechanizmów interwencji publicznej. Nabór cieszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem – wpłynęło prawie 350 propozycji projektów, które zostały 

pogrupowane i przeanalizowane, a następnie na podstawie analizy tych zgłoszeń 

opracowano listę obszarów i przedsięwzięć strategicznych (Załącznik II do SRWŚ 2030+), 

służących modernizacji i transformacji ścieżki rozwoju województwa. 

Bardzo dużym sukcesem procesu przygotowania nowej Strategii oraz konsultacji społecznych 

jest zainspirowanie tym tematem świętokrzyskiej młodzieży. Szczególnie aktywnie temat 

podjął Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, który powołał Komisję  

ds. prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Młodzieżowi radni 

zorganizowali szereg spotkań w szkołach, na których prezentowali założenia dokumentu 

i dyskutowali na temat przyszłości naszego regionu. Następnie w dniu 26 września 2020 roku 

Młodzieżowy Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ i przedstawił uwagi do tego dokumentu. Młodzieżowy Radni 

podkreślali, że dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych, zyskali możliwość 

współdecydowania o sprawach ważnych dla województwa świętokrzyskiego, a rozwój 

społeczny i gospodarczy regionu w dużym stopniu zależy od aktywności społecznej młodych 

ludzi, która daje szansę nabycia i rozwinięcia wielu umiejętności, w szczególności współpracy 

w grupie, kreatywności, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za lokalną wspólnotę.   
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Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ stanowi odpowiedź władz regionu 

na nowe uwarunkowania oraz globalne i wewnętrzne wyzwania stojące przed 

województwem świętokrzyskim. Przedstawia spójny plan działania w perspektywie 

najbliższych dziesięciu lat oraz propozycję współpracy skierowaną do wszystkich podmiotów 

zainteresowanych rozwijaniem potencjału społeczno-gospodarczego regionu 

świętokrzyskiego. 

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii został określony Uchwałą nr 2427/20 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

i skierowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ do 

konsultacji społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych 

konsultacjach. Konsultacje społeczne trwały 52 dni, od 10 sierpnia do 30 września br. 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji  zostało zamieszczone w dzienniku „Echo Dnia” oraz na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Informacja zawierała zaproszenie do 

uczestnictwa, miejsca spotkań oraz adres strony internetowej, na której zamieszczony był 

projekt dokumentu. Jednocześnie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych zaproszono 

http://www.swietokrzyskie.pro/
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przedstawicieli wszystkich gremiów stanowiących o rozwoju społeczno-gospodarczym 

regionu. Łącznie skierowano ponad 400 zaproszeń do przedstawicieli władz centralnych, 

regionalnych i lokalnych, świętokrzyskich parlamentarzystów, reprezentantów świata 

biznesu, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych. 

Proces przygotowania Strategii, w tym konsultacji społecznych był promowany 

z wykorzystaniem narzędzi będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego tj. oficjalnej strony internetowej www.swietokrzyskie.pro, profilu na 

Facebooku oraz kanału w serwisie Youtube – itvSejmikKielce. Spotkania były również 

opisywane w regionalnych mediach – prasie, radiu i telewizji.  

3.1. BEZPOŚREDNIE FORMY KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne zaplanowano w taki sposób, aby zaprezentować założenia dokumentu 

jak największej liczbie osób oraz umożliwić szeroką debatę publiczną dotyczącą przyszłych 

kierunków rozwoju naszego regionu. W związku z faktem, że od marca br. w całym kraju 

występowała sytuacja nadzwyczajna związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która 

spowodowała restrykcje, m.in. w zakresie swobody przemieszczania się, w tym 

organizowania spotkań, proces konsultacji został dostosowany do wymogów wynikających 

z zaleceń służb sanitarnych. Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego, 

spotkania zostały zorganizowane w salach o dużej powierzchni. Należy podkreślić, że 

pomimo ograniczeń odbyły się wszystkie zaplanowane w procesie konsultacji spotkania 

bezpośrednie. 

Zorganizowano siedem spotkań konsultacyjnych, a każde z nich przebiegało według 

następującego schematu: 

1. Powitanie gości i słowo wstępne – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

2. Europejskie i krajowe uwarunkowania Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ - prof. dr hab.  arch. Aleksander Noworól -  Ekspert  

ds. opracowania SRWŚ 2030 

3. Strategiczne wyzwania oraz kluczowe kierunki rozwoju  województwa 

świętokrzyskiego do 2030 roku - Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

4. Dyskusja 

5. Podsumowanie i zamknięcie spotkania 
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W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 400 osób. Jednocześnie były one 

transmitowane na żywo za pomocą  Internetowej Telewizji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, co umożliwiło śledzenie przebiegu spotkań osobom, które 

nie mogły wziąć w nich udziału osobiście. 

Tabela 1. Harmonogram spotkań konsultacyjnych  

L.P

. 

DATA 

SPOTKANIA 
MIEJSCE SPOTKANIA UCZESTNICY 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

1. 19 sierpnia 

2020 r. 

Kielce, aula główna 

Politechniki 

Świętokrzyskiej 

Przedstawiciele podmiotów 

z Kielc i powiatu kieleckiego 

144 

2. 20 sierpnia 

2020 r. 

Starachowice, 

Starachowickie  Centrum 

Kultury 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatów 

starachowickiego 

i ostrowieckiego 

43 

3. 25 sierpnia 

2020 r. 

Skarżysko – Kamienna, 

Miejskie Centrum 

Kultury 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatów skarżyskiego 

i koneckiego 

41 
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L.P

. 

DATA 

SPOTKANIA 
MIEJSCE SPOTKANIA UCZESTNICY 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

4. 27 sierpnia 

2020 r. 

Jędrzejów, Miejskie 

Centrum Kultury 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatów 

jędrzejowskiego, 

włoszczowskiego 

i pińczowskiego 

41 

5. 2 września 

2020 r. 

Sandomierz, Zamek 

Królewski 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatów 

sandomierskiego, 

opatowskiego 

i staszowskiego 

54 

6. 3 września 

2020 r. 

Ostrowiec Świętokrzyski, 

aula Wyższej Szkoły 

Biznesu 

i Przedsiębiorczości 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatu ostrowieckiego 

41 

7. 4 września 

2020 r. 

Busko-Zdrój, sala 

konferencyjna 

Sanatorium Marconi 

Przedstawiciele podmiotów 

z powiatów buskiego 

i kazimierskiego 

59 
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Ponadto, założenia projektu 

Strategii zaprezentowane zostały radnym województwa podczas posiedzeń Komisji Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Tabela 2. Harmonogram spotkań z Komisjami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

L.P. DATA SPOTKANIA KOMISJA 

1. 13 sierpnia 2020 r. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą  

2. 24 sierpnia 2020 r. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

3. 28 sierpnia 2020 r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

4. 1 września 2020 r. Komisja Samorządu Terytorialnego 

5. 1 września 2020 r. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

6.  4 września 2020 r. Komisja Budżetu i Finansów 

7. 17 września 2020 r. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą 

Dokument był również omawiany podczas spotkań zorganizowanych z inicjatywy  

regionalnych gremiów. 

Tabela 3. Dodatkowe spotkania, podczas których omawiano projekt SRWŚ 2030+ 

L.P. DATA SPOTKANIA MIEJSCE 

SPOTKANIA 

GREMIUM 

1. 24 sierpnia 2020 r. Busko - Zdrój Przedstawiciele partnerstwa „Świętokrzyskie 

Uzdrowiska” 

2. 25 sierpnia 2020 r. Kielce Młodzieżowy Sejmik Województwa 
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L.P. DATA SPOTKANIA MIEJSCE 

SPOTKANIA 

GREMIUM 

Świętokrzyskiego 

13. 15 września 2020 r. Bieliny Przedstawiciele Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich oraz Rady Programowej  

ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry 

Świętokrzyskie 

4. 16 września 2020 r. Kielce Władze i przedstawiciele Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

5. 16 września 2020 r. Kielce Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

6.  21 września 2020 r.  Kielce Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 

7. 28 września 2020 r. Opatów Przedstawiciele partnerstwa „Ziemia 

Opatowska” 

Należy podkreślić, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego oraz Świętokrzyska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.  

3.2. POŚREDNIE FORMY KONSULTACJI 

Uzupełnieniem bezpośrednich form konsultacji społecznych była możliwość zgłaszania uwag 

i opinii w formie elektronicznej lub papierowej. Na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego został udostępniony projekt Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+, a także formularz, poprzez który było można zgłaszać opinie, uwagi 

i propozycje do przedmiotowego dokumentu. Wypełnione formularze można było przekazać 

elektronicznie na adres strategia2030@sejmik.kielce.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przyjmowane były 

również postulaty składane w formie pisma.  

3.3. INNE UZGODNIENIA 

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

projekt Strategii został przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, a następnie przedstawiony w dniu 25 września br. na posiedzeniu Zespołu 

http://www.swietokrzyskie.pro/
mailto:strategia2030@sejmik.kielce.pl
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ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Komisja 

Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r., 

pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

Na podst. art. 6 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

w celu przedstawienia opinii projekt SRWŚ 2030+ został przekazany do województw 

sąsiadujących, tj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego 

i mazowieckiego. 

Wypełniając zapisy art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 

poz. 1566 ze zm.) Zarząd Województwa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z prośbą o uzgodnienie projektu SRWŚ 2030+ w zakresie dotyczącym zabudowy 

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

W momencie przyjęcia niniejszego sprawozdania przez Zarząd Województwa, uzgodnienia 

z PGW Wody Polskie nadal trwały. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

przed przyjęciem strategii rozwoju województwa, Zarząd przygotowuje raport ewaluacyjny 

zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii. W związku 

z zawarciem umowy z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie badania pn. Ewaluacja ex-ante 

projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, do dnia 29 września 

2020 r. został opracowany Raport Końcowy wraz z tabelą rekomendacji. Założeniem 

przeprowadzonej ewaluacji ex-ante było sprawdzenie czy projektowana Strategia odpowiada 

na realne potrzeby i możliwości rozwoju województwa świętokrzyskiego. W procesie tym, 

istotne było także sprawdzenie czy projekt Strategii charakteryzuje się odpowiednią 

spójnością wewnętrzną pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi 

dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. Wyniki przeprowadzonego badania 

wskazują jednoznacznie, że w projekcie SRWŚ 2030+ widoczna jest wysoka spójność 

pomiędzy składowymi wizji, kierunkami interwencji oraz materiałem diagnostycznym. 

Wypełniając zapisy art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2021 ze zm.) Zarząd Województwa 
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wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii 

dotyczącej konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W odpowiedzi, powyższe 

podmioty określiły zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko. 

Dokument ten pozwoli ocenić stopień i sposób uwzględnienia aspektów środowiskowych 

w projekcie strategii. W prognozie przeanalizowane zostaną także potencjalne i rzeczywiste 

skutki środowiskowe realizacji Strategii oraz zawarte zostaną informacje, czy cele i działania 

zostały określone w sposób optymalny dla środowiska i czy korzyści (dla człowieka) 

wynikające z ich realizacji rekompensują straty w środowisku. Dokument pozwoli określić jak 

można zminimalizować lub zrekompensować ewentualne negatywne oddziaływanie.  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, 

udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska, postępowanie w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko,  będzie trwało min. 21 dni. 

4. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

4.1. STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Przez okres trwania konsultacji społecznych od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. zostało 

zgłoszonych 929 uwag, opinie i sugestie (w formie elektronicznej i pisemnej).  

Uwagi nadesłane zostały przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gminy, 

powiaty, województwa, ich jednostki organizacyjne oraz radnych różnego szczebla), 

partnerów społeczno-gospodarczych (organizacje, stowarzyszenia działające na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym), przedstawicieli strony rządowej, biznesu oraz osoby 

prywatne – łącznie przez 160 podmiotów. Najwięcej propozycji zmian do projektu zgłosili 

przedstawiciele JST oraz ich jednostek organizacyjnych (87). Bardzo dużym zaangażowaniem 

w opiniowaniu projektu dokumentu wykazali się partnerzy społeczni i gospodarczy 

(organizacje, stowarzyszenia, jednostki naukowe) – 52 przedstawicieli tej grupy przekazało 

uwagi. Swoje propozycje dotyczące zmian zapisów w projekcie Strategii zgłosiło również 

13 reprezentantów strony rządowej, 6 przedsiębiorstw oraz 2 osoby prywatne. 
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Wykres 1. Liczba zgłoszonych uwag (według podmiotów zgłaszających) 

 

Tabela 4. Zestawienie uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+ z podziałem na poszczególne części Strategii, do której się odnoszą 

ROZDZIAŁ LICZBA UWAG 

Uwarunkowania zewnętrzne Strategii 7 

Wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 111 

Wizja i misja rozwoju województwa 

świętokrzyskiego 

0 

Struktura celów SRWŚ 2030+ 254 

Terytorialny wymiar Strategii 278 

System realizacji i monitorowania SRWŚ 2030+ 13 

Załącznik I - Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej 

27 

Załącznik II - Obszary realizacji projektów 

i przedsięwzięcia strategiczne 
210 

Uwagi ogólne do projektu SRWŚ 2030+ 25 

160
PODMIOTÓW

87 
JST

52
partnerów 
społeczno-

gospodarczych

2 
osoby prywatne

6 
przedstawicieli 

biznesu

13
przedstawicieli 

strony rządowej
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ROZDZIAŁ LICZBA UWAG 

Bibliografia, słownik skrótów 4 

ŁĄCZNIE 929 

 

Wykres 2. Procentowe zestawienie uwag do poszczególnych części Strategii 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PORUSZANE W UWAGACH  

Nadesłane uwagi miały bardzo różnorodny charakter i dotyczyły wielu zagadnień i aspektów 

zawartych w projekcie Strategii.  

Najwięcej wniosków i postulatów odnosiło się do terytorialnego wymiaru Strategii. Uwagi 

dotyczyły przede wszystkim dołączenia gmin do Obszarów Strategicznej Interwencji 

zaproponowanych w projekcie Strategii. Najczęściej wnioskowano o rozszerzenie obszaru 

OSI Obszar uzdrowiskowego o gminę Pińczów, włączenie gmin Brody, Kunów i Mirzec do OSI 

Miasta Północy, a także utworzenie nowych OSI:  Srebrna Dolina Kamiennej, Zachodnie 

Świętokrzyskie, Ziemia Opatowska.  

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w zgłaszanych uwagach w odniesieniu do 

obszarów tematycznych były: 

Uwarunkowania 
zewnętrzne

0,8%

Wnioski z diagnozy
11,9%

Struktura celów
27,3%

Terytorialny wymiar 
Strategii

29,9%

System realizacji i 
monitorowania

1,4%

Załacznik I 
2,9%

Załącznik II
22,7%

Uwagi ogólne
2,7%

Bibliografia
0,4%
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Gospodarka – uwagi dotyczyły m.in. wsparcia instytucji związanych z B+R oraz tworzenia 

nowych, przemysłu 4.0, promocji gospodarczej, bazy surowcowej, budowy i rozwoju 

terenów inwestycyjnych, rozwoju branż okołorolniczych, wykorzystania kluczowych gałęzi 

gospodarki regionu oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności świętokrzyskiej 

gospodarki przy uwzględnieniu tradycji gospodarczych regionu, budowy Świętokrzyskiego 

Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar oraz wzmocnienia funkcji Targów Kielce. 

Środowisko – uwagi dotyczyły m.in. systemowego zagospodarowania terenów 

powydobywczych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, retencji wód oraz ochrony 

i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, redukcji zanieczyszczenia środowiska, 

paliw alternatywnych, redukcji zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalno-

bytowego. 

Polityka społeczna – uwagi dotyczyły m.in. realizacji działań w obszarze zdrowia 

i solidarności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz dzieci 

i młodzieży, promowania aktywności społecznej, poprawy współpracy i zaangażowania 

społecznego pomiędzy podmiotami prywatnymi, publicznymi, sektorem nauki 

i społeczeństwem obywatelskim poprzez skuteczne wykorzystanie różnorodnych form 

partnerstwa i współpracy, rozwoju sektora ekonomii społecznej i solidarnej jako istotnego 

element kreowania gospodarki regionalnej, m.in. poprzez udział w budowaniu gospodarki 

obiegu zamkniętego, rozwoju rolnictwa społecznego, jak również w procesach rewitalizacji. 

Edukacja – uwagi dotyczyły m.in. dostosowania wykształcenia absolwentów do potrzeb 

rynku pracy, edukacji ekologicznej, zdrowotnej i turystycznej. 

Energetyka – uwagi dotyczyły m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, zmniejszenia energochłonności produkcji oraz poprawy efektywności energetycznej 

budynków. 

Infrastruktura i transport – uwagi dotyczyły m.in. transportu drogowego i kolejowego oraz 

związanym z tym rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, wykluczenia 

transportowego, budowy obwodnic, budowy ścieżek rowerowych, kwestii bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, rozbudowy sieci światłowodowej, rozwoju infrastruktury drogowej, 

mieszkaniowej, wspierania działań na terenach spółdzielni mieszkaniowych. 
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Kultura – uwagi dotyczyły m.in. wspierania inwestycji w obszarze kultury, zachowania 

dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz ochrony zabytków. 

Turystyka – uwagi dotyczyły m.in. rozwoju potencjału turystycznego regionu, wykorzystania 

naturalnych zasobów przyrodniczych z możliwością tworzenia gospodarki turystycznej, 

rozwoju działań z zakresu prowadzenia turystyki zdrowotnej, inwestycji kierowanych 

w turystykę. 

Zdrowie – uwagi dotyczyły m. in. utworzenie szpitala klinicznego i rozwoju otoczenia 

naukowo-badawczego, wykorzystania potencjału naukowego UJK w celu identyfikacji 

i rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców regionu. 

Inne – uwagi dotyczące bibliografii, doprecyzowania zapisów, zwiększania tożsamości 

regionalnej, aktualizacji nazewnictwa. 

4.3. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA UWAG 

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych zostały szczegółowo przeanalizowane 

pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w zapisach Strategii. Przyjęto 

następujący sposób klasyfikacji uwag: 

Sposób 

rozpatrzenia 

Wyjaśnienie Liczba uwag 

Uwaga 

uwzględniona  

Uwagi, w przypadku których dokonano korekty lub 

uzupełnienia w zapisach projektu Strategii  
299 

Uwaga 

częściowo 

uwzględniona 

Uwagi, w przypadku których dokonano częściowych 

zmian w zapisach projektu Strategii 160 

Uwaga 

nieuwzględnion

a  

Uwagi, które między innymi wykraczały poza przyjęty 

w planowaniu strategicznym poziom szczegółowości  308 

Uwaga dotyczy 

zapisów 

istniejących 

Uwagi, które dotyczyły postulatów mających już swoje 

odzwierciedlenie w zapisach projektu Strategii lub 

stanowiły zbyt szczegółowe rozwinięcie tematyki 

zawartej w zapisach projektu Strategii  

135 
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Sposób 

rozpatrzenia 

Wyjaśnienie Liczba uwag 

Uwaga o 

charakterze 

opinii  

 

Uwagi, które nie miały charakteru wniosku, w przypadku 

których nie sformułowano konkretnej propozycji zapisów 

do projektu Strategii 
25 

Uwaga nie 

dotyczy 

projektu 

Strategii  

Uwagi, które nie odnosiły się do zapisów projektu 

Strategii  
2 

 ŁĄCZNIE 929 

 

Wykres 3. Procentowe zestawienie uwag wg ich rozstrzygnięcia 

Kolejnym etapem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ będzie aktualizacja projektu Strategii zgodnie z przyjętymi uwagami. 

5. ZAŁĄCZNIKI 

 Załącznik nr 1 - Zestawienie uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+; 

Uwaga uwzględniona 
w całości lub 

częściowo
49%Uwaga 

nieuwzględniona
33%

Uwaga dotyczy 
zapisów istniejących

15%

Uwaga o charakterze 
opinii

3%
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 Załącznik nr 2 - Wzór formularza zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych 

projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+; 

 Załącznik nr 3 - Ogłoszenie prasowe o konsultacjach społecznych. 


