
UCHWAŁA NR XLVI/467/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030 

 

Na podstawie art. 10f ust. 4 oraz art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 3 pkt 3  

i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 

jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1057), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przyjmuje się do realizacji dokument Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030, 

na który składa się diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Masłów, 

strategia, plan zadań.  

2. Diagnoza, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Strategia, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

4. Plan zadań, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/129/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło    

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą 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, Rada Gminy Masłów określiła szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu nowej Strategii z perspektywą do roku 2030. 

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 została poddana 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 art. 10f ust. 4, zgodnie z którym, „Strategia 

rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały”.  

W dniach od 28.02.2022 do 05.04.2022 r.  na podstawie Zarządzenia 24/2022 Wójta Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii. 

Projekt Strategii skonsultowany został z mieszkańcami gminy, sąsiednimi gminami, 

Porozumieniem KOF, Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Państwowy 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny - odstąpili od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Projekt został przedstawiony do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego – opinia pozytywna Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Nadesłane uwagi napływające na etapie uzgodnień i konsultacji zostały ujęte  

w ostatecznej wersji dokumentu Strategii.  

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

sprawie jest konieczne i zasadne.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło    


