
UCHWAŁA NR XXVIII/207/2021 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia w sprawie przystąpienia do 
opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa 

Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 10g ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030, z następującymi 
Gminami: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice i Powiatem 
Opatowskim. 

§ 2. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Opatowski funkcji lidera porozumienia, w zakresie 
koordynacji opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa 
Ziemia Opatowska na lata 2021-2030. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

 

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju 
wprowadziła możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Zgodnie z art. 
3 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju istnieje możliwość opracowania 
ponadlokalnych strategii, których celem jest umożliwienie wspólnego planowania działań 
rozwojowych na obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, gmin i powiatu, w skład którego 
wchodzą te gminy. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym wprowadza możliwość wspólnego 
opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Zgodnie z zapisami art. 10g ustawy o samorządzie 
gminnym gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju 
ponadlokalnego, będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium, a jeżeli w 
jej opracowaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium powiatu, to strategia jest opracowywana 
z udziałem tego powiatu.  
Powiat Opatowski, jako Lider Porozumienia  obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia 
Opatowska na lata 2021-2030 mając na uwadze możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w 
ramach instrumentów terytorialnych z perspektywy 2021-2027 oraz w ramach porozumień 
terytorialnych, widzi konieczność opracowania dokumentu, który zapewni prawidłowe 
prowadzenie polityki rozwoju. Celem ponadlokalnej strategii rozwoju jest umożliwienie wspólnego 
planowania działań rozwojowych na obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, gmin i 
powiatów. Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą i przestrzenną dla całego 
obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska. Niezbędne będzie zachowanie spójności z 
dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym.  
Strategia zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w formule partnerskiego modelu współpracy oraz umożliwi skuteczną realizację 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy 
samorządów.  
Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom 
społecznym i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zostanie 
przedłożona celem przyjęcia przez rady gmin i powiatu. 
Koszty na opracowanie i realizację Strategii będą zapewnione w budżetach samorządów, których 
opracowywany dokument dotyczy. Zasady partycypacji w kosztach określą odrębne uchwały.  
 

Opracował:  

Artur Śmigała 
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