UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala strategię rozwoju
województwa.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 (Strategia Opolskie 2030), przedkładana
do uchwalenia Sejmikowi Województwa Opolskiego jest strategią rozwoju w myśl art. 9 pkt. 4 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057).
Strategia spełnia wymogi ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020
r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) w zakresie art. 11 ust. 1, 1c i 1ca, dotyczące określenia celów
i kierunków działań, modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, ustaleń
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie,
obszarów strategicznej interwencji, systemu realizacji strategii, a także ram finansowych i źródeł
finansowania. Przygotowany projekt Strategii, zgodnie z przepisem art. 11 ust 1aa wspomnianej
ustawy, jest spójny merytorycznie ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią
rozwoju regionalnego i posiada tożsamy horyzont czasowy obowiązywania.
Strategia opracowana została przy współpracy podmiotów wskazanych w art. 12 przedmiotowej
ustawy. Do współpracy w przedsięwzięciu Zarząd Województwa Opolskiego zaprosił szerokie grono
osób, których wiedza i doświadczenie gwarantowały jego przeprowadzenie w realnej partycypacji
społecznej z mieszkańcami regionu. Osoby te weszły w skład Grup Doradczych (GD), zorganizowanych
przy departamentach merytorycznych UMWO. W GD znalazły swoje reprezentacje podmioty
publiczne, instytucje, stowarzyszenia, firmy i środowiska lokalne m.in. z obszarów edukacji,
infrastruktury, zdrowia, kultury czy środowiska. W pracach GD wzięło ponad 200 osób. Dzięki ich
zaangażowaniu zgromadzono prawie 900 postulatów, które po wnikliwej analizie i syntezie zostały
ujęte w propozycjach celów operacyjnych sformułowanych przez departamenty merytoryczne
koordynujące ich prace. GD wzięły także udział w dyskusjach nad wizją regionu oraz zaproszone zostały
do konsultacji części postulatywnej Strategii Opolskie 2030 przed ukończeniem prac nad pierwszym
projektem dokumentu. Prace nad przygotowaniem projektu Strategii prowadzone zostały przy
wsparciu doradczym prof. Wojciecha Dziemianowicza oraz w konsultacji z prof. Jackiem Szlachtą i prof.
Krystianem Heffnerem.
Konsultacje projektu Strategii wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzone
zostały w oparciu o Regulamin konsultacji społecznych przyjęty przez ZWO uchwałą Nr 4356/2021
z dnia 8 marca 2021 r. Regulamin określił przebieg konsultacji, ich zasady i tryb opierając się na
wymogach ustaw. Konsultacje społeczne Strategii rozpoczęły się 10 marca i trwały do 30 kwietnia 2021
r. Równolegle w ramach konsultacji projekt Strategii Opolskie 2030 wraz z jej Prognozą oddziaływania
na środowisko przekazano również do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy RDOŚ
w Opolu, a także do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Z przebiegu konsultacji sporządzono Raport przedstawiający sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do
projektu Strategii, a następnie zaakceptowany przez Zarząd Województwa Opolskiego. Projekt
Strategii po konsultacjach społecznych został przyjęty przez ZWO uchwałą Nr 5217/2021 z dnia 27 lipca
2021 r. Następnie w dniu 28 lipca 2021 r. projekt został przekazany do konsultacji do Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do zaopiniowania przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej. Obie instytucje wydały opinie pozytywne.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, przedkładana pod obrady Sejmiku
Województwa Opolskiego uwzględnia pozytywnie rozpatrzone uwagi, zgłoszone w toku konsultacji
społecznych oraz rekomendacje wynikające z ewaluacji ex-ante.
Mając na uwadze powyższe za zasadne uważa się przyjęcie niniejszej uchwały.

