
 

 

UCHWAŁA NR IV/33/2019 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego 

Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 913 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego  

w sposób następujący: 

1. Zasady opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego otrzymują brzmienie określone  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Tryb opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.  

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Tracą moc załączniki nr 1, 2 i 3 uchwały nr IV/65/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia 

zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

Rafał Bartek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 1168



Załącznik nr 1 

 do uchwały nr IV/33/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Zasady opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego 

1. Zasada spójności 

Strategia rozwoju województwa uwzględniać będzie zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych  

i programowych Unii Europejskiej oraz strategii krajowych, w tym strategii rozwoju kraju i krajowej strategii 

rozwoju regionalnego w celu zapewnienia spójności i komplementarności działań podejmowanych w regionie  

z uwarunkowaniami europejskimi i krajowymi. Kluczowe w tym zakresie będzie także ścisłe powiązanie 

strategii z dokumentami wdrożeniowymi w regionie. 

2. Zasada planowania zintegrowanego 

Opracowanie strategii rozwoju województwa przebiegać będzie w sposób umożliwiający jednoczesne 

uwzględnienie wymiarów społecznego, gospodarczego i przestrzennego, co pozwoli na sprawne zarządzanie 

rozwojem regionu i zwiększy skuteczność interwencji publicznych. 

3. Zasada koncentracji  

Zapisy strategii rozwoju województwa, mimo iż odnoszą się do długiego czasookresu, muszą być realne  

do osiągnięcia i możliwe do realizacji w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Stąd jej 

opracowanie przebiegać będzie przy uwzględnieniu środków finansowych i zasobów organizacyjnych pozostających  

w dyspozycji władz regionalnych oraz ukierunkowaniu interwencji na określone terytoria i dziedziny. 

4. Zasada partnerstwa i współpracy  

W opracowanie strategii rozwoju województwa włączone będą instytucje, podmioty i organizacje reprezentujące 

różne środowiska regionalne tj. samorządowe i pozarządowe, gospodarcze, naukowe, przyrodnicze i społeczne w tym 

określone w art. 12 ustawy o samorządzie województwa. Przygotowanie dokumentu odbywać się będzie przy ich 

aktywnym udziale i zaangażowaniu w celu wypracowania konsensusu społecznego na temat kierunków rozwoju 

regionu opolskiego i sposobów osiągania założonych w strategii celów. 

5. Zasada otwartości i przejrzystości 

Strategia rozwoju województwa będzie dokumentem o charakterze otwartym. Jest to związane ze stale 

zmieniającymi się zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwojowymi, w wyniku których strategia 

rozwoju województwa może podlegać okresowemu korygowaniu i uzupełnianiu w zależności od zaistniałych 

okoliczności oraz ustaleń podjętych w ramach procesu jej monitorowania. 

Proces opracowania strategii rozwoju województwa będzie tak zorganizowany, aby zapewnić 

społeczeństwu dostęp do ustaleń strategicznych podejmowanych na kolejnych etapach jej programowania. 

Prace nad dokumentem będą prowadzone w sposób otwarty i transparentny. 

Powyższe zasady mają również zastosowanie w trakcie wprowadzania zmian/aktualizacji strategii rozwoju 

województwa opolskiego oraz opracowania i wprowadzania zmian/aktualizacji strategii sektorowych.
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr IV/33/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Tryb opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego 

1. Decyzję dotyczącą opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego podejmuje Zarząd Województwa 

Opolskiego w drodze uchwały. Szczegółowe etapy opracowania strategii przedstawia harmonogram zamieszczony  

w załączniku 3. 

2. W procesie opracowania strategii rozwoju województwa Zarząd Województwa Opolskiego może korzystać  

ze wsparcia ekspertów zewnętrznych, a także powołać: 

- ciało doradcze służące wsparciem i rekomendacjami strategicznymi, 

- zespół koordynacyjny odpowiedzialny za sprawne zaplanowanie prac i przygotowanie strategii, 

- zespoły tematyczne odpowiedzialne za wypracowanie wsadu merytorycznego do tekstu strategii. 

3. W ramach procesu opracowania strategii rozwoju województwa niezbędne jest przeprowadzenie ewaluacji 

projektu strategii oraz przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii na środowisko. 

4. Zarząd Województwa Opolskiego, każdorazowo przy opracowaniu strategii rozwoju województwa, 

przyjmuje uchwałą Regulamin konsultacji społecznych stanowiący podstawę do przeprowadzenia procesu 

konsultacji społecznych projektu strategii, na podstawie odrębnej uchwały sejmiku województwa. 

5. Zarząd Województwa Opolskiego uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia projektu strategii rozwoju 

województwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

6. Zarząd Województwa Opolskiego przyjmuje projekt strategii rozwoju województwa opolskiego 

uwzględniający wyniki procesu konsultacji społecznych w drodze uchwały i przekazuje go pod obrady Sejmiku 

Województwa Opolskiego. 

Powyższy tryb ma również zastosowanie w trakcie wprowadzania zmian/aktualizacji strategii rozwoju 

województwa opolskiego oraz opracowania i wprowadzania zmian/aktualizacji strategii sektorowych.
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Załącznik nr 3 

 do uchwały nr IV/33/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Harmonogram przebiegu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego 

Ramy czasowe procesu obejmują okres: I kwartał 2019 - III kwartał 2020, w szczególności przewiduje się: 

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania 

strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań. 

2. Powołanie ciała doradczego służącego wsparciem i rekomendacjami strategicznymi oraz zespołów 

koordynacyjnego i tematycznych ds. wypracowania tekstu strategii. 

3. Prace nad przygotowaniem strategii rozwoju województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego 

projektu strategii rozwoju województwa opolskiego. 

4. Przyjęcie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego. 

5. Spotkania konsultacyjne w terenie - zwiększenie partycypacji społecznej procesu przygotowania strategii. 

6. Zlecenie przeprowadzenia ewaluacji projektu strategii zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.). 

7. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu strategii rozwoju województwa 

opolskiego uwzględniająca wyniki konsultacji w terenie i rekomendacje z ewaluacji. 

8. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego  

na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). 

9. Uruchomienie konsultacji społecznych projektu strategii wraz z oceną jego oddziaływania na środowisko 

zgodnie z przyjętym Regulaminem ich przeprowadzania. 

10. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa 

dla przyjętych rozstrzygnięć. 

11. Przygotowanie ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa 

12. Przyjęcie projektu strategii uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz  

z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Powyższy harmonogram ma również zastosowanie w trakcie wprowadzania zmian/aktualizacji strategii rozwoju 

województwa opolskiego oraz opracowania i wprowadzania zmian/aktualizacji strategii sektorowych. 
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