
UCHWAŁA NR XLIV/367/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2023 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) w związku z art. 3 pkt. 3 oraz art. 4 ust. l ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2021r. poz. 1057 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2023", 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Jednym z podstawowych celów działalności samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, 
wspieranie ich aktywności i uruchamianie mechanizmów, które wpływają na rozwój lokalny.  Realizacja 
tych celów jest możliwa tylko wówczas, gdy towarzyszące im zadania zostaną zaplanowane w sposób 
przemyślany, a ich wdrażanie będzie odbywać się konsekwentnie w dłuższym okresie czasu. 

Uchwalając Strategię Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 – 2020 założono, 
że będzie to dokument otwarty na zmiany wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i bieżących potrzeb 
mieszkańców. Pamiętając o tych zapisach Zarząd Powiatu postanowił poddać weryfikacji istniejący 
dokument i wydłużyć okres jego obowiązywania do 2023 r. Stwierdzono przy tym, iż część zapisanych 
w Strategii zadań nie została jeszcze w pełni zrealizowana, a tym samym zakładane cele nie zostały 
osiągnięte w całości. Ustalono, iż zapisane w Strategii misja rozwoju powiatu i cele strategiczne są nadal 
aktualne, a modyfikacji wymagają jedynie niektóre cele operacyjne i zadania. 

W zaktualizowanym dokumencie dokonano koniecznych zmian zachowując jednocześnie jego otwartość 
na oczekiwania społeczności lokalnej. Pamiętać przy tym należy, iż realizacja wielu przedsięwzięć 
zaplanowanych w Strategii będzie możliwa tylko wówczas, gdy Powiat lub jego partnerzy pozyskają środki 
finansowe ze źródeł zewnętrznych. Przy modyfikowaniu zapisów Strategii starano się uwzględnić 
doświadczenie minionych lat jej wdrażania oraz postulaty, które otrzymaliśmy od naszych partnerów. 
Aktualizując ten dokument zwracano także uwagę na jego spójność z zapisami uchwalonej w marcu 2021r. 
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która jest  podstawą do kształtowania przyszłego 
programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju jest więc dokumentem wskazującym zestaw zadań, których realizacja 
bez wątpienia przyczyni się do rozwoju Powiatu Starachowickiego do 2023 r. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii
Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2023.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (4)
Przemysław Czaja, Danuta Krępa, Marek Maciukajć, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 28 września 2022, o godz. 10:25

Wygenerowano w system ie eSesja.pl | 2022-10-05 09:07:11


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie
	Wyniki głosowania
	Głosowano w sprawie: Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2023.


