
Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego! 
            Uprzejmie informujemy, że opracowano Raport o stanie powiatu wejherowskiego, który stanowi 

rozdział analityczny Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020r. Raport dostępny jest na 

stronie www.powiat.wejherowo.pl w zakładce Strategia Powiatu 2011-2020. 
            Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020 jest konieczne z powodu 

zdezaktualizowania się obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Wejherowskiego na lata 2000-2010 uchwalonej 23 sierpnia 2000 r. i aktualizowanej 31 października 2003 r.  
            Założeniem nowej strategii jest skupienie się na problemach oraz celach, na które Samorząd Powiatu 

Wejherowskiego ma lub może mieć wpływ – poprzez realizację corocznych budżetów oraz działanie swoich 

jednostek organizacyjnych. Nowa Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020 nie może ingerować 

w niezależność podmiotów sektora publicznego funkcjonujących na terenie powiatu – takich jak: gmin z ich 

jednostkami organizacyjnymi, samorząd województwa z wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w 

Wejherowie, nadleśnictwa, policja. 
            Do opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety 

internetowej.  
Przygotowana ankieta jest obszerna, jednakże kompleksowe podejście do spraw rozwoju Powiatu oraz 

chęć otrzymania od Państwa opinii w jak największej ilości spraw, powodują iż przekazujemy ją Państwu w tym 

kształcie. 
           Prosimy o wyrażenie Waszej osobistej opinii w dwóch sprawach: 

1. Hierarchizacji problemów powiatu - obecnych/ wewnętrznych (słabe strony) oraz 

przyszłych/zewnętrznych (zagrożenia) oraz ustalenia hierarchii ważności  
2. Hierarchizacji celów i zadań (ustalenia hierarchii ważności).            

 

 

Pragniemy uzyskać jak najszerszą opinię mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców także w 

bezpośrednim spotkaniu, na którym przedstawione zostaną wyniki ankiet i formułowane będą propozycje 

nowych  celów i priorytetów Strategii  Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020.  

 

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, w takim 

przypadku prosimy o dostarczenie do Kancelarii Urzędów Gmin/Miast lub Starostwa do 17 września 2010. 

 

 

Z góry dziękujemy za udział w kształtowaniu koncepcji rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 

2011-2020. 
  
Ankieta jest anonimowa, jednakże bardzo prosimy o wypełnienie tzw. metryczki ankiety.  
 

http://www.powiat.wejherowo.pl/

