
	

RADA GMINY 	UCHWAŁA NR XXXI/282/21 
KRASOCIN 
	

RADY GMINY KRASOCIN 
ul. Macierzy Szkolnej 1 

	

29-105 Krasocin 	 z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji 
Strategii Rozwoju Ponad1okaIneo Gmin Łopuszno, Krasocin i Siupia Konecka do roku 2030" 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. li ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), Rada Gminy 
Krasocin uchwala, co następuje: 

1. Wyraża się  zgodę  na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą  Łopuszno jako Liderem a Gminą  
Krasocin i Gminą  Słupia Konecka jako Partnerami w celu opracowania i realizacji dokumentu strategicznego Pn. 
„Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030". 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym zasady jego finansowania zostaną  określone 
w porozumieniu międzygminnym. 

3. Wykonanie uchwaly powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZ 
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UZASADNIENIE 

Konieczność  opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin 

i Słupia Konecka do roku 2030", wynika ze zmian wprowadzonych ustawą  o zmianie ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarzadzania rozwojem kraju, poprzez 

zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach 

strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane 

modyfikacje realizują  zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 

z perspektywą  do 2030 roku. 

Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także 

strategie ponadlokalne. Inwestycje z nich wynikające mają  być  preferowane podczas naborów 

o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. 

W związku z powyższym, z inicjatywy Gminy Łopuszno, podjęto rozmowy ws. zawiązania 

partnerstwa trzech gmin - Łopuszno, Krasocin, Słupia Konecka. Wstępna wola przystąpienia do 

partnerstwa wymaga zgody rad poszczególnych gmin wyrażonych w uchwał. 
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