
 

 

 

UCHWAŁA NR ………………… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……………………….. ……...r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 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 Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku stanowiącą załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z kończącym się terminem obowiązywania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku” Zarząd Powiatu Wołomińskiego Uchwałą  

Nr V-113/2015 z dnia 19 maja 2015 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii 

Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku. W ramach prac na strategią odbyły się dwa 

warsztaty strategiczne w terminie 11 czerwca i 2 lipca br., których tematem było określenie 

mocnych i słabych stron (analiza SWOT) oraz określenie wizji, misji i celów kierunkowych. 

W warsztatach strategicznych uczestniczyli m. in. Radni Rady Powiatu Wołomińskiego, 

przedstawiciele organów samorządowych, organizacji gospodarczych, jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz organizacji pozarządowych. Po ww. warsztatach oraz  

w wyniku przeprowadzonej ankiety w okresie od 23 czerwca do 12 lipca br. skierowanej  

do Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej 

uchwały tj. zgodnie z kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych opracowano I wersję projektu dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego do 2025 roku. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

dnia 4 sierpnia br. przedłożono projekt przedmiotowego dokumentu. W terminie od 7 sierpnia 

do 7 września br. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu. 

Informację o ogłoszeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu zamieszczono na stronie 

internetowej www.powiat-wolominski.pl, www.bip.powiat-wolominski.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Ponadto przedmiotowa informacja oraz projekt dokumentu 

poddany konsultacjom został przekazany Radnym Rady Powiatu Wołomińskiego, wydziałom 

merytorycznym Starostwa, jednostkom organizacyjnym Powiatu, gminom Powiatu 

Wołomińskiego oraz mailowo przekazano do zainteresowanych podmiotów. Wyniki 

przeprowadzonych konsultacji zostały zawarte w Raporcie podsumowującym 

przeprowadzone konsultacje społeczne dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju 

Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku.  

Kolejnym elementem prac nad strategią było opracowanie i wyłożenie do publicznego 

wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu strategii. 

Obwieszczeniem Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 października br. przekazano 

informację o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu prognozy. Obwieszczenie 

Zarządu zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl oraz w prasie 

lokalnej (tj. w Wieściach Podwarszawskich Nr 42 oraz w Życiu Powiatu na Mazowszu  

Nr 416). Uwagi mogły być wnoszone w formie pisemnej na adres Siedziby Starostwa 

Powiatowego w Wołominie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

ze@powiat-wolominski.pl w terminie od 16 października do 5 listopada br. Uwag  

w ww. terminie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wniesiono. 

Pozytywną opinię bez uwag oraz bez zastrzeżeń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego  

do 2025 roku wydał również Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie 

oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (przedmiotowe opinie  

w załączeniu). Ponadto Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu 17 listopada br. zapoznał się z projektem 

strategii nie wydając opinii. Na kolejnym posiedzeniu Zespół doradczo – inicjatywny 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 7 grudnia br. pozytywnie zaopiniował 

przedmiotowy dokument. 

Mając na uwadze ww. działania, które pozwoliły wypracować dokument pn. Strategia 

Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku oraz zgodnie z załącznikiem do Uchwały  

Nr V- 352/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zasadnym jest 

przedłożenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku. 
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