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1. Wprowadzenie 

W dniach od 28 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. na terenie Powiatu Kłodzkiego 

przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na 

lata 2021-2030. Konsultacje zostały ogłoszone Uchwałą  nr 135/2022 Zarządu Powiatu 

Kłodzkiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030. 

Konsultacje poprzedzone były trzema warsztatami, które odbywały się w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1. Pierwszy przeznaczony był głównie dla 

pracowników urzędów gmin zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym, podczas 

którego zaprezentowane zostały założenia do modelu funkcjonalno – przestrzennego powiatu. 

Na drugi warsztat zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców i innych instytucji z terenu powiatu, radni powiatowi, członkowie Zespołu 

ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030 oraz mieszkańcy. 

Podczas spotkania zajęto się identyfikacją kluczowych barier i potencjałów rozwojowych 

powiatu kłodzkiego. Poza tym spotkanie służyło weryfikacji opracowanego projektu diagnozy 

powiatu. Podczas trzeciego warsztatu, w którym poza ww. uczestniczyli również 

przedstawiciele nadleśnictw z powiatu kłodzkiego zajęto się identyfikacją celów i kierunków 

działań rozwojowych na bazie ustaleń z poprzednich warsztatów dotyczących potencjałów  

i barier. Moderatorami warsztatów byli przedstawiciele firmy EffiCon Sp. z o.o., która 

opracowuje strategię na zlecenie Powiatu Kłodzkiego. 

 Całość przeprowadzonych na tym etapie działań stanowi jeden z podstawowych 

elementów odpowiadających za partycypację społeczną procesu przygotowania strategii 

rozwoju powiatu. 

 

2. Cel konsultacji społecznych  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie wniosków, uwag i opinii 

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030. 

 

3. Forma konsultacji społecznych 

Ogłoszenie o konsultacjach, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały nr 135/2022 Zarządu 

Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 lipca 2022 r. wraz z tekstem projektu Strategii zamieszczono 

na stronie internetowej powiatu kłodzkiego: www.powiat.klodzko.pl w zakładce „Strategie”. 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji zamieszczona została na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

Facebook Powiatu Kłodzkiego. 

http://www.powiat.klodzko.pl/
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Konsultacje zostały przeprowadzone w formie składania wniosków, uwag i opinii  

pisemnych na „Formularzu konsultacyjnym” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały, które 

można było składać: 

1). Osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego 

w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, parter, pok. 14; 

2). Drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Wydział Rozwoju, Promocji 

i Kultury, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko; 

3). Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krol@powiat.klodzko.pl  

Konsultacje trwały w okresie od dnia 28.07.2022 r. do 17.08.2022 r.  Zarządzeniem 

nr 60/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. termin konsultacji został 

przedłużony do dnia 22 sierpnia 2022 r.  

 

4. Zgłoszone uwagi, opinie i propozycje 

W terminie składania uwag wpłynęło 70 formularzy konsultacyjnych. Po upływie terminu 

konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do Strategii. 

 Odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski złożone w trakcie konsultacji przedstawione 

zostały w Tabeli nr 1. 

mailto:j.krol@powiat.klodzko.pl

