
 
 UCHWAŁA Nr XXX/195/16 

 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 19 września 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku  2025” 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 3 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 383 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.  
 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 
Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025” stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
 

§2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol . 
 
 

§3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Koniecpolu 

Aneta Chrzuszcz 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

     Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym – Strategia Rozwoju, jako 

program gospodarczy wymaga uchwalenia przez Radę Gminy. Strategia Rozwoju Gminy 

Koniecpol do roku 2025  jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, 

określającym obszary, cele i kierunki interwencji lokalnej polityki rozwoju, przy uwzględnieniu 

potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty.  Jest również instrumentem współpracy partnerów 

samorządowych , prywatnych i pozarządowych a także wspierania pozytywnych zmian w całej 

przestrzeni gminy oraz niwelowania barier i problemów pojawiających się w otoczeniu . 

W ramach opracowania strategii w dniach 16-31.05.2016 r. przeprowadzono badania ankietowe                

w celu sformułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych rozwoju gminy.                          

W wyniku przeprowadzonych badań zebrano 71 ankiet od mieszkańców Gminy Koniecpol . 

W dniach 20 lipiec - 4 sierpień 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu strategii, 

poprzez podanie opracowania do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Koniecpol , na stronie www i BIP Urzędu oraz umożliwienia składania uwag                           

i wniosków do opracowania na przygotowanym formularzu . Dane, informacje i sugestie zebrane                         

w badaniach ankietowych zostały uwzględnione w niniejszej Strategii.  

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku                   

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                     

na środowisko (j.t. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił             

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach się z prośbą o odstąpienie                         

od przeprowadzenia oceny oddziaływania ze względu na fakt, że żaden z proponowanych                          

w projekcie Strategii celów nie dotyczy bezpośrednio obszarów chronionych, w tym: sieci Natura 

2000 oraz nie ingeruje w siedliska i gatunki . Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych 

znaczących oddziaływań, w tym także oddziaływań o charakterze transgranicznym. W wyniku 

czego organ opiniujący pismem nr WOOŚ.410.303.2016.MG z dnia 25 lipca 2016 r. uzgodnił brak 

potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. 

dokumentu.  

 

Strategia jest niezbędna  do skutecznego sięgania po środki unijne w nowej perspektywie. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 


