
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych  
projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” 

 

 

Na podstawie art. 3d ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) i § 8 uchwały Rady Powiatu w Pile  

z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Powiatu Pilskiego (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2017r., poz. 5475) oraz w związku  

z uchwałą nr 776.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 02 sierpnia 2022r. przeprowadzone 

zostały  konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”. 

 

Mieszkańcy, o których mowa w art. 3 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 4 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Powiatu Pilskiego mieli możliwość zapoznania się z w/w projektem „Strategii 

Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” oraz przekazania, w okresie trwania konsultacji,  

tj. od dnia  10.08.2022r r. do dnia 18.08.2022 r. pisemnych opinii na jej temat na 

interaktywnym formularzu konsultacji udostępnionym na stronie internetowej 

https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne. 

Informacja o poddaniu konsultacjom projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 

2030 roku” ukazała się: 

1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile;  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego;  

3) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pile.  
 

 W ramach przeprowadzonych konsultacji, z zachowaniem anonimowości,  ankietę 

wypełniło 44 uczestników.  Jej celem było zbadanie opinii mieszkańców powiatu pilskiego 

dotyczących jakości życia na terenie wspólnoty samorządowej, w szczególności zebranie 

informacji o problemach, potrzebach i oczekiwaniach dotyczących kierunków rozwoju 

infrastruktury i usług publicznych w odniesieniu do zadań samorządu powiatowego. 

 

 W okresie trwania konsultacji zgłoszono postulaty dotyczące m.in. zwrócenia większej 

uwagi na problemy: 

- służby zdrowia (w tym zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych oraz 

rehabilitacyjnych, usprawnienia obsługi pacjentów SOR pilskiego szpitala, utworzenia oddziału 

zakaźnego, psychiatrycznego (oraz izby wytrzeźwień), zwiększenia dostępności programów 

profilaktyki zdrowotnej), 

- starzejącego się społeczeństwa (w tym rozszerzenia oferty usług specjalistycznych 

dostępnych na NFZ, utworzenia oddziału geriatrycznego), 

- ograniczonej dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu 

(w tym na terenie poszczególnych gmin), 

- szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym utworzenia szkoły medycznej, wzmocnienia 

współpracy z przedsiębiorcami pod kątem kształcenia przyszłych kadr dla gospodarki, 

tworzenia przyszłościowych kierunków kształcenia z uwzględnieniem zagadnień 

ekologicznych), 



- rozbudowy infrastruktury kultury (amfiteatr) i sportu (ośrodek strzelecki, stadion żużlowy), 

- prowadzenia cyklicznych konsultacji z organizacjami społecznymi z terenu powiatu, 

- stanu dróg i chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie powiatu, 

- doświetlenia przejść dla pieszych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

- zwiększenia dostępności do usług Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (w tym 

usług logopedycznych, zajęć dodatkowych, polepszenia jakości obsługi klientów), 

- rozwoju sportu zawodowego, 

- zwiększenia dostępności do zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym niepełnosprawnych, 

- zwiększenia ilości połączeń lokalnych oraz skoordynowania połączeń międzymiastowych  

(w tym pomiędzy przewoźnikami lokalnymi a PKP), 

- uwzględnienia potencjału przyrodniczego w rozwoju turystyki,  

- poprawy oferty i usług świadczonych dla mieszkańców ze strony podstawowego szczebla 

administracji samorządowej tj. gmin powiatu pilskiego. 

 

 Część z wymienionych powyżej uwag – zwłaszcza dotyczące sfery ochrony zdrowia, 

edukacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego (we współpracy z lokalnym rynkiem pracy) oraz 

przebudowy/rozbudowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych – 

zostały uwzględnione w przedłożonym do konsultacji projekcie dokumentu strategicznego. 

 Postulaty dotyczące zwrócenia szczególnej uwagi na konsekwencje oddziaływania  

czynników demograficznych na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców (tzw. problemy 

starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych) wymagają szczególnej troski 

władz samorządowych, zostaną więc uwzględnione w nowej wersji dokumentu. 

Pozostałe uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozostają poza kompetencjami powiatu 

- ich rozwiązanie leży w gestii samorządów gminnych. 

 

 

 

 

       STAROSTA PILSKI  
/-/ Eligiusz Komarowski 


