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UCHWAŁA Nr 198/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie  
Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji  
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z  art. 10f. ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz mając 
na uwadze Uchwałę Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 
2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wydaje się opinię do projekt Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030  
w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. Opinia stanowi załącznik do Uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 
Art. 10e. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, 

że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz ze 

strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę. 

Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt i na podstawie z art. 10f. ust. 2  

i 3 ustawy o samorządzie gminnym, przedkłada go zarządowi województwa w celu 

wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa. Zarząd województwa wydaje opinię 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy.  

W przypadku braku wydania opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia 

rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 

W niniejszej uchwale Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia uwagi  

i rekomendacje do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030. 
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Załącznik  
do Uchwały nr 198/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 lutego 2022 r. 

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 w podrozdziale V.2. 
Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 
zakresem planowanych działań, wymieniono OSI wyznaczone na poziomie 
regionalnym, poprawnie wskazując przynależność Gminy Sękowa do OSI obszary 
prawnie chronione oraz miejscowości uzdrowiskowe. Pominięto jednak przynależność 
Gminy Sękowa do OSI Miejski Obszar Funkcjonalny Gorlic oraz gminy 
zmarginalizowane mimo, że w podrozdziale IV.1. Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej Gminy Sękowa wspomniano o działaniach w zakresie gospodarki, które 
miałyby ograniczyć marginalizację ekonomiczną na terenie gminy. 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wymienia, jako element 
obligatoryjny strategii gminnej wskazanie obszarów strategicznej interwencji 
określonych w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 
i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań.  

W związku z powyższym rekomenduje się uzupełnienie w projekcie Strategii 
Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 zapisów odnoszących się do 
obszarów strategicznej interwencji wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”, wraz z zakresem planowanych działań, 
zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. 

Dodatkowo zwraca się uwagę na użycie poprawnej nazwy programu Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości. Jest to oficjalna nazwa 
małopolskiego regionalnego programu w nowej perspektywie finansowej i funkcjonuje 
ona już w użyciu w opinii publicznej. 

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 odniesiono się do 
uchylonego dokumentu, tj. Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030. 
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, zatem należy 
nanieść stosowne korekty w projekcie dokumentu. 

W pozostałym zakresie projekt Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030 
jest spójny ze strategią rozwoju województwa. 

 
 


