
UCHWAŁA NR XXXVI/368 /2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

w sprawie:  przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 

2022 - 2030” oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,  

w tym trybu konsultacji. 

 

Na podstawie art.10e ust.1 i art.10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.3 pkt.3 i art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r.poz.1057), Rada Gminy Masłów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje  się  do  opracowania  Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030 

zwanej dalej „ Strategią”. 

§ 2.  Ustala się  szczegółowy  tryb  i  harmonogram opracowania projektu „Strategii„ zgodnie 

z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Projekt Strategii poddaje się konsultacjom z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, a także ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem  

Sanitarnym  i  Regionalną Dyrekcją  Ochrony Środowiska.  

§ 4. Konsultacje projektu  Strategii  z  mieszkańcami  Gminy  Masłów przeprowadza się   

w trybie przewidzianym  uchwałą  Rady  Gminy  Masłów  z dnia 1 sierpnia 2019 r.  nr  

X/118/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 

Masłów. 

§ 5. Konsultacje projektu Strategii z innymi niż mieszkańcy Gminy Masłów podmiotami  

o których mowa w §3 przeprowadza się z zachowaniem następujących czynności:  

1) Na stronie internetowej Urzędu  Gminy Masłów i w BIP ogłasza się projekt Strategii,  

2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów i w BIP umieszcza się informację 

o przystąpieniu do konsultacji,  

3)  Informuje się podmioty w formie elektronicznej lub pisemnej o umieszczeniu projektu 

Strategii  na stronie internetowej i BIP oraz o  możliwości składania  w  terminie  35 dniowym    

uwag  lub opinii do projektu w formie  pisemnej lub elektronicznej,  

4) Opracowuje się  zbiorcze  zestawienie zgłoszonych  uwag i opinii,   

5) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów i w BIP ogłasza się wyniki konsultacji  

poprzez wskazanie uwag i opinii , które zostały uwzględnione  po konsultacjach   oraz uwag   

i opinii,  które nie zostały uwzględnione.   



§ 6. Projekt Strategii  po naniesieniu korekt wynikających z uwzględnionych  uwag i opinii po 

konsultacjach przedkłada się Zarządowi Województwa w celu wyrażenia opinii  zgodnie z art. 

10 f ust.2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XXXVI/368/2021 

                                                                         Rady Gminy Masłów 

                                                                          z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

Tryb  i  harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 

2021-2030” 

 

Lp. Działanie Termin 

1. 

Przedstawienie do publicznej wiadomości oraz podjęcie 

uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do opracowania 

Strategii. Wrzesień 2021 

 

2. 

 

Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 celem 

przedłożenia Radzie Gminy. Październik 2021 

 

3. 
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na 

potrzeby Strategii wraz z przeprowadzeniem konsultacji 

do diagnozy. 

 

Grudzień 2021 

 

 

 

4. 

Wypracowanie założeń programowych Strategii 

Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030, w tym w 

szczególności określenie celów i kierunków działań oraz 

oczekiwanych rezultatów i wskaźników. 

Styczeń 2022 

 

 

5. 
Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych 

Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030. 

 

Styczeń 2022 

6. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Masłów na lata 2022-2030, zgodnie z przepisami, 

standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów 

nadrzędnych. 

Luty 2022 

 

7. 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 

przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030. 

Luty 2022 

 

8. 

Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Masłów na lata 2022-2030. Luty 2022 

 

9. 

Przeprowadzenie konsultacji w szczególności z 

mieszkańcami gminy, sąsiednimi gminami i ich 

związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i 

gospodarczymi. Marzec 2022 

10. Przeprowadzenie konsultacji z Państwowym 

Gospodarstwem Wody Polskie - Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Krakowie, Świętokrzyskim Marzec 2022 



Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach. 

11. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Gminy na lata 2022-2030 (o ile będzie wymagana).  

 

Marzec 2022 

 

12. 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji oraz jego publikacja. 

Marzec 2022 

 

13. 

Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Kwiecień 2022 

 

14. Przygotowanie projektu uchwały Strategii Rozwoju 

Gminy Masłów na lata 2022-2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzenia 

konsultacji i opiniowania. 

Maj 2022 

15. 
Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 

2022-2030 przez Radę Gminy. 

Maj 2022 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Strategia rozwoju gminy jest niezbędnym dokumentem określającym kierunki rozwoju jak 

również nadaje kształt przyszłej wizji gminy Masłów, umożliwia tworzenie warunków do 

rozwijania nowej świadomości i aktywności społecznej. Strategia oparta na spójności różnych 

polityk pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków oraz wdrażanie funduszy 

europejskich w nowej perspektywie finansowej. 

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej 

podstawowym aktem prawnym regulującym w naszym kraju politykę rozwoju, wprowadziła 

szereg zmian integrujących wymiar społeczno – gospodarczy i przestrzenny w dokumentach 

strategicznych, również na poziomie lokalnym.  

Znowelizowaniu ponadto poddana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii 

rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie  

z którym, „Rada Gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.  

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Gminy Masłów uchwały w przedmiotowej 

sprawie jest konieczne i zasadne.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   


