
UCHWAŁA NR XVI/129/15 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025. Strategia Rozwoju 

Gminy Masłów na lata 2015-2025 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXI/161/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Gminy Masłów w latach 2008-2020. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Sylwester Wojtyna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały i jest nową strategią rozwoju Gminy Masłów do roku 2025. Obowiązująca 

dotychczas Strategia Rozwoju Gminy Masłów w latach 2008-2020 została już 

zdezaktualizowana i wymaga zmiany. 

Strategia Rozwoju Gminy Masłów jest podstawowym i najważniejszym dokumentem 

samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, 

w kompetencjach realizowanych przez jej władze. Respektując obowiązujące zasady rozwoju 

regionalnego w Polsce oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Masłów, Strategia 

uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej. Jest ona dokumentem z jednej 

strony definiującym najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, 

z drugiej zaś zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny 

przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii 

mają na celu określenie listy najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w tej 

perspektywie. 

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 rozpoczęto od 

przygotowania diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy, w której badaniom poddano 

sytuację społeczną oraz gospodarczą. Przeanalizowane zostały słabe i mocne strony, a także 

szanse i zagrożenia jej dalszego rozwoju. Kolejnym etapem było określenie celów 

i kierunków strategicznych rozwoju Gminy. 

Projekt Strategii poddano następnie konsultacjom społecznym, podczas których jej 

mieszkańcy, a także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy zlokalizowani na jej obszarze 

mieli możliwość zapoznania się  z dokumentem oraz okazję do wyrażenia opinii i uwag. 

Przygotowana na tej podstawie szczegółowa analiza potencjału rozwojowego Gminy, celów 

i kierunków oraz wyniki przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych 

posłużyły ostatecznie do określenia misji i wizji Gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 jest odpowiedzią na dynamikę 

zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących w obrębie Gminy, jak i w jej otoczeniu, 

a także wynika z aspektów formalno-prawnych, uzasadniających potrzebę weryfikacji 

dokumentów strategicznych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025 podlegał zaopiniowaniu 

przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Obydwa podmioty wyraziły zgodę 

na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest 

równoznaczne m. in. z brakiem konieczności sporządzenia prognozy dla tego dokumentu. 

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł uwagę do treści dokumentu, która 

została uwzględniona w przedłożonej pod obrady Rady Gminy Masłów Strategii Rozwoju 

Gminy Masłów na lata 2015-2025. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   


