
          Projekt 

UCHWAŁA NR XVI/101/16 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu 

Opolskiego na lata 2015-2025  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym t. j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz w związku art. 19 ust. 1 pkt. 3a  ustawy                 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju t. j. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1649 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje się program rozwoju zwany Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

Zgodnie art. 12 pkt. 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

t. j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy 

przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. W związków z powyższym w oparciu o  art. 19 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia               

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju t. j. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649                      

z późn. zm.) program rozwoju opracowany przez właściwy Zarząd Powiatu jest przyjmowany 

przez Radę Powiatu w drodze uchwały. 

Celem programu rozwoju zwanego Strategią Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 

2015-2025 jest określenie kierunków rozwojowych Powiatu Opolskiego zgodnie z potrzebami 

lokalnej społeczności oraz zmiennymi warunkami społeczno – gospodarczymi.  

 Zapisy Strategii zostały dostosowane do założeń obowiązujących dokumentów 

krajowych i regionalnych określających priorytety polityki spójności i polityki regionalnej 

Unii Europejskiej oraz możliwości współfinansowania przedsięwzięć z udziałem środków 

zewnętrznych. Ponadto zgodnie z obowiązującym podejściem do rozwoju regionalnego 

szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejmowania wspólnych działań w celu 

rozwiązywania lokalnych problemów. 

Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2025 zawiera syntetyczną 

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, która jest załącznikiem do tekstu głównego. 

Kolejną cześć stanowi analiza SWOT, której celem jest ocena mocnych i słabych stron,                    

a także szans i zagrożeń. Na podstawie analizy SWOT sformułowano wizję oraz cele 

rozwojowe Powiatu Opolskiego na kolejne lata. W Strategii określono również mechanizmy 

wdrażania: podmioty wdrażające, źródła finansowania, zasady monitoringu i aktualizacji 

dokumentu. 

Opracowanie nowej Strategii umożliwiło dokonanie analizy porównawczej z latami 

poprzednimi. Dzięki znaczącym zewnętrznym środkom finansowym, w szczególności 

funduszom Unii Europejskiej zrealizowano niezbędne inwestycje w zakresie infrastruktury 

komunalnej: poprawy stanu dróg powiatowych, bazy sportowo-rekreacyjnej, edukacyjnej, 

rewitalizacji zabytków, termomodernizacji budynków. Nowy okres programowania Unii 

Europejskiej stawia przed Powiatem Opolskim kolejne cele i wyzwania związane                            

z koniecznością inwestowania, pozyskiwania środków zewnętrznych i utrzymania 

prorozwojowego kierunku. Konieczne jest również zaangażowanie do tego procesu szeregu 

partnerów. 



Pomimo inwestowania znaczących środków finansowych przeznaczonych na 

działania prorozwojowe nadal nie udało się wyeliminować głównych problemów i zagrożeń. 

Rozwiązania nadal wymaga szereg problemów związanych z poprawą infrastruktury 

technicznej, zwłaszcza dróg i usprawnieniem komunikacji. Niezbędna jest kontynuacja 

działań związanych z inwestowaniem w kapitał ludzki, prowadzących do niwelowania 

negatywnych zjawisk takich, jak: depopulacja, wykluczenie społeczne, minimalizacja 

skutków ubóstwa, pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia.   

Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 przygotowana została                      

w oparciu o porozumienie społeczne. Dowodem tego jest udział w powstawaniu nowego 

dokumentu przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych oraz wprowadzenie do jej 

zapisów wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ponadto przygotowana została 

prognoza oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu wraz z przeprowadzeniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


