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1. Podstawa prawna 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r.                  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),  Uchwały XLI/292/2021 Rady Powiatu 

w Myszkowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myszkowskiego oraz 

uchwały Nr 959/2021 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 2 grudnia 2021r. 

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Myszkowskiego w celu opracowania Programu Rozwoju pn.: ,,Strategia 

Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030" 

 

2. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Powiatu 

Myszkowskiego na lata 2021-2030 

3. Podmiot konsultacji społecznych 

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom 

w szczególności z mieszkańcami powiatu myszkowskiego, a także na etapie przeprowadzanej 

diagnozy społecznej  lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz gminami 

powiatu myszkowskiego. 

4. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców i pozostałych interesariuszy  
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z projektem Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030 oraz poznanie 

opinii, zebranie uwag i propozycji ewentualnych zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu. 

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy 

konsultacji 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 02 do 16 grudnia 2021 r. Konsultacje realizowano 

w formach pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii 

można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według 

wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii: 

a. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42-300, ul. Pułaskiego 6, 

b. pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42-300, ul. Pułaskiego 6, 

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: organizacyjny@powiatmyszkowski.pl lub 

przez system EPUAP /starostwomyszkow/skrytka 

6. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych. 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość 

zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030.   

W terminie do 16 grudnia 2021 r. nie wpłynęły jednak żadne propozycje. Odnotowano  

zainteresowanie zamieszczonym dokumentem na poziomie 1251 odbiorców. 

Jednocześnie trzeba dodać, że projekt Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-

2030 powstawał przy szerokiej partycypacji mieszkańców oraz zaangażowaniu różnych 

środowisk: radnych Rady Powiatu w Myszkowie, radnych gmin administracyjnie położonych 

w granicach Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, Naczelników Wydziałów 

Starostwa, lokalnych przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 

Powiatu. Partycypacja polegała przede wszystkim na przeprowadzeniu badania ankietowego 

wśród mieszkańców (288 ankiet  w wersji internetowej i papierowej), przedsiębiorców (54 

ankiety), radnych powiatowych (12 ankiet) i gminnych (20 ankiet)  oraz realizacji spotkania 

warsztatowo-konsultacyjnego z zaangażowaniem zespołu roboczego, w którego skład weszli 

m.in. urzędnicy samorządowi, przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 

reprezentanci sfery biznesu, organizacji pozarządowych i liderzy lokalni. Prace moderowała      

i organizowała Sekretarz Powiatu dr Krystyna Jasińska. Dzięki takiemu podejściu dokument 

stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju, ale również syntezę świadomych 

wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę 

samorządową powiatu.  

mailto:organizacyjny@powiatmyszkowski.pl
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Kieruję serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces opracowania tego 

dokumentu – za poświęcony czas, rzetelność, merytoryczne podejście, profesjonalizm oraz 

odwagę w proponowaniu rozwiązań korzystnych dla Powiatu Myszkowskiego i jego 

mieszkańców. 

 

 

                                                                                                       Piotr Kołodziejczyk 

                                                                                                      Starosta Myszkowski 

 


