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Rofot Supiiski

Rodny Powiotu Monieckiego
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Pan Bla2ej Bufkowski

Starosta Moniecki
ul. Slowackiego 5a, 19100 Modki

INTERPELACJA

Dzialajqc na podstawie s

87.5tatutu Powiatu Monieckiego skladam interpelacjq w sprawie podjqtych
dzialari Starosty Monieckiego i zarzqdu powiatu w Moikach w zakresie strategii Rozwoju
Wojew6dztwa Podlaskiego 2030

.

1. czy starosta Moniecki i czlonkowie zanEdu powiatu uczestniczyli w spotkaniach dotyczqcych

konsultacji strategii Rozwoju woiew6dztwa podlaskiego 2030? Jeilitak prosze o podanie
termin6w udzialu.

starosta Moniecki i zarzad powiatu w Morikach wnieili do strategii, uwzglqdniailc
rozwrij powiatu monieckiegq kierunki dzialari oraz planowane realizacie projekt6w z funduszy
Unii
Europejskiej i Srodkriw rzEdowych?
2. Jakie uwagi

w jaki spos6b wniesione uwagi wptynq na uwzglqdnienie powiatu monieckiego w strategii? Jaka
byla pierwotna pozycja powiatu, a jaka iest po zakoriczonych konsultaciach?

3.

4. Proszq o kopiq dokument6w jakie zostaly wniesione pnez staroste Monieckiego lub
czlonk6w
zarzQdu Powiatu do strategii Rozwoiu Wojew6dztwa podlaskiego 2030.

odpowiedi proszg przeslai r6wniei za pomocA poczty elektronicznej w formie skanu na adres:
rafal.supinski@gmail.com
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Starostwo Powiatowe w Moikach
ul. Slowackiego 5a, 19-100 Mo6ki
tel. 857278800, fax 857278830
starostwo@monki. pl www.monki.pl
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Rafal Supiriski
Radny Powiatu Monieckiego
W odpowiedzi na Pana interpelacjg w sprawie podjgtych dzialari przez Starostg Monieckiego i
ZalzAd' Powiafi w Morikach w zakresie Strategii Rozwoju Wojew6dawa Podlaskiego
2030 informujg:

l.

Czy Starosta Moniecki i czlonkowie zarz4du powiatu uczestniczyli w spotkaniach dotycz4cych
konsultacji Strategii Rozwoju wojew6dawa Podlaskiego 2030? Jesli tak proszg podanie
o
termin6w udziafu.
Co najmniej trzykmtnie uczestniczylem w spotkaniach, rct6rych tematem
byla migdzy innymi
Strategia Rozwoju Wojew6dztwa podlaskiego 2030.
Z ramienia Konwentu Powiat6w Wojewr6dztwa Podlaskiego, jestem r€prrzentantem
powiat6w w
Podlaskim Forum Terytorialnym, kt6re jest platform4
rymiany mysli i doswiadczef na temat rozwoju
regionu' Forum ma za zadanie migdzy innymi monitorowa6 i sterowad
rralizacjq zadai wynikajqcych ze
Strategii Rozwoju, uczestniczy te2 w jej projektowaniu.

wstgpne zaroisnh

Strategii Rozwoju wojew6dztwa podraskiego 2030 zostary
przedstawione na posiedzeniu podlaskiego Forum Terytorialnego,
kt6re mialo miejsce w dniu
23 maia 2019r. w lJrzq,dzie Marszalkowskim wojewr6dztwa podraskiego, podczas
kt6rego
przyjmowany byl Raport roczny z Realizacji Strategii Rozwoju
Wojew6dztwa podlaskiego do
Roku 2020 za 2018r.
Po raz drugi o Strategii Rozwoju wojew6dztwa podraskiego na
korejnq perspekt,rye
mialem okazjg dyskutowad podczas Konwentu powiat6w wojew6dztwa podlaskiego,
kt6re
odbylo sig w dniu 30 wrze6nia 2019r. w Drozdowie k Lomry.
w6wczas przedstawiony zostar
ju2 dokument - Projekt Strategii.
wraz z innymi czronkami podraskiego Forum Terytoriarnego ponownie projektem
z
strategii zapoznawalem sig w dniu 15 paidziernika 20r9n na posiedzeniu
Forum, kt6remu
przewodniczyl Artur Kosicki Marszalek wojew6dztwa podraskiego.
w6wczas zostary
przedstawione szczeg6lowe zaloLenia projektu strategii.
Jej cele to dynamiczna gospodarka,
zamoLni mieszkaricy partnerski region. wizja regionu zawartajest
w haire 4p - podraskie jest
przedsigbiorcze, partnerskie i perspektywiczne. Misja to
,Ambitne podraskier. zgodnie z niq
nasz region bgdzie: dobrze rozwinigty, oferui4cy rvysokQ
iako66 2ycia, *ykorzystujqcy
potencjaly rozwojowe i sprawnie zarzqdzany. podczas
tego posiedzenia odbyra sig dyskusja
potwierdzaj4ca slusznoS6 glfwnych zaloieri Strategii.
Po zapoznaniu sig podraskiego Forum Terytoriarnego z projektem
Strategii zostar on
poddany konsultacjom sporecznym podczas spotkaf w ristopadzie
i grudniu 20r9r. w:

Augustowie, Hajn6wce, wysokim Mazowiecku, Biatymstoku or,.z
Grajewie.

w

styczniu 2020n w

Mieszkaic6w naszego powiatu o konkretnych terminach spotkari konsultacyjnych
poinformowaliSmy popruez media spolecznoiciowe.

Podzielam pogl4d wyraZony przez tw6rc6w Strategii Rozwoju Wojew6dztwa
Podlaskiego, 2e Strategia Rozwoju Wojew6dztwa Podlaskiego 2030 musi by6 dokumentem doSd
og6lnym, aby nie zawg2a6 moZliwosci rozwoju do tych jedynie rozwiqzafi, kt6re zostaly do niej
wpisane. zawiera ona wizjg rozwoju do roku 2030 i jest dokumentem, kt6ry pozwoli na
p6iniejsze wpisanie konkretnych zadari w osie priorytetowe. Nie da sig przewidzied r62nych
wydarzefi, kt6re mogq mie6 miejsce w tym czasie. Strategia jest wyznacznikiem do czego nasz
region ma zmierza6., aspirowa6. Nie jest spisem inwestycji, nie zawiera nazw projekt6w. Na to
bgdzie miejsce w programach operacyjnych, dokumentach niiszego rzgdu - taka w og6lnym
oglqdzie jest ocena dokumentu strategii Rozwoju wojew6dztwa Podlaskiego wyraaont przez
Joanng Sarosiek Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzqdu

Paniq

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podlaskiego, kt6rq w pelni popieram'
o odbyrranych posiedzeniach i pozyskiwanych informacjach w pzedmiocie omawianej
Powiatu w
Strategii Rozwoju naszego regionu informowalem na biei4co czlonk6w z,in4rdtt

Mofkach.
strategii, uwzglEdniajqc
2. Jakie uwagi Starosta Moniecki i Zarzad Powiatu w Morikach wniesli do
projekt6w z firnduszy Unii
roz,,r6j powiatu monieckiego, kierunki dzialah orazplanowane realizacje
Europej skiej i 6rodk6w rzqdowYch?
Strategia nie jest dokumentem do wnoszenia tego rodzaju uwag'
powiatu monieckiego w strategii? Jak
3. W jaki spos6b wniesione uwagi wptyn4 na uwzglgdnienie
tyta pie.*ot a pozycja powiatu" ajakajest po zakoriczonych konsultacjach'

powiat6w' Dopiero po
Konsultacje dotyczyly calego wojew6dztwa a nie poszczeg6lnych
uzJskaniu Srodk6w mo2emy skladad wnioski i pisa6 projekty'
Monieckiego lub czlonk6w
4. proszg o kopig dokument6w jakie zostaty wniesione przez Starostg
2030'
Zarz4du Powiatu do Strategii Rozwoju Wojew6dzrwa Podlaskiego
Powy2sze wyjasnienia obrazujq, i2 praca
uwag dotyczqcych poiedynczych j.s.t.

w PFT nie polega na skladaniu wniosk6w i
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