
Projekt UCHWAŁY 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia  25 stycznia  2022 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego  

na lata 2021-2030 
 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 9 pkt 
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1057) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-
2030. 

§ 2. Określa się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 
2021-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE do projektu UCHWAŁY 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia             2022 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego  

na lata 2021-2030 
 
 

Powiat Krapkowicki posiadał strategię, która była aktualna do 2020 r., w związku z czym mając na 
uwadze postanowienia ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),  zachodzi potrzeba sporządzenia nowego dokumentu, który oprócz 
zmieniających się uwarunkowań i wyzwań rozwojowych, uwzględniać będzie także aktualny stan 
prawny w zakresie przepisów formułujących prowadzenie rozwoju powiatu. W związku 
z pojawiającymi się wątpliwościami, w szczególności nie wyszczególnienie przez Ustawodawcę, 
w zadaniach własnych opracowywania strategii rozwoju powiatu, a jedynie programów rozwoju, 
przyjęto wykładnię art. 15, który wskazuje, iż podstawą sporządzenia programów rozwoju jest 
strategia rozwoju, jako dokument nadrzędny, który zgodnie z brzmieniem ustawy podlega 
szczegółowej procedurze sporządzenia, a także winien być spójny ze strategiami województwa 
i rozwoju ponadlokalnego.  

Opracowanie Strategii Rozwoju ma na celu określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów 
i kierunków działań jakie należy podjąć w perspektywie do 2030 roku. Strategia Rozwoju będzie 
podstawą procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze powiatu będą mogły prowadzić 
efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami mieszkańców i przedsiębiorców. 
Istotnym elementem prac nad Strategią rozwoju będzie uwzględnienie uwarunkowań i celów 
wynikających z nowych priorytetów polityki UE, polityki krajowej zdefiniowanej w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego. 


