
Zał. nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego  

Nr  2240/ 2012 z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie chwały 

Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 

20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa 

Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego 

przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 

uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 

opolskiego  

 

 

Harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego 

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego  
w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii 
rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym 
harmonogramem działań 

marzec 2011 r. 

2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 
Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju 
województwa opolskiego 

kwiecień 2011 r. 

3. Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem 
analizy SWOT 

luty - październik  
2011 r. 

4. Prace Zespołu nad opracowaniem strategii rozwoju 
województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego 
projektu strategii rozwoju województwa opolskiego 

październik 2011 -
maj 2012 r. 

5. Przyjęcie ww. projektu strategii rozwoju województwa 
opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 

maj/czerwiec 2012 r. 

6. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania 
projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na 
środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 

czerwiec - sierpień 
2012 r. 

7. Konsultacje projektu strategii rozwoju województwa 
opolskiego wraz z oceną oddziaływania na środowisko 

sierpień - wrzesień 
2012 r. 

8. Opiniowanie projektu strategii wraz z oceną oddziaływania 
na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego 

sierpień - wrzesień 
2012 r. 

9. Proces konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju 
województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem 
konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa 
opolskiego 

wrzesień - 
październik 2012 r. 

10. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji 
społecznych i środowiskowych oraz uzyskanie akceptacji 
Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych 
rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu 
strategii rozwoju województwa opolskiego 

październik - listopad 
2012 r. 

11. Przyjęcie ww. projektu uchwałą Zarządu Województwa 
Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku 
Województwa Opolskiego 

listopad 2012 r. 



 


