
Uchwała Nr XLII/252/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 13 sierpnia 2018 rok

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Solec-
Zdrój na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.)  Rada
Gminy w Solcu-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się aktualizację „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na
lata 2016-2023” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
     Paweł Patrzałek



UZASADNIENIE

Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę jako jednostkę
samorządu  terytorialnego,  a  sama  edukacja  jest  jednym  z najważniejszych  obszarów  życia
społecznego.  W  trosce  o  przyszłość  oświaty  w  Gminie  Solec-Zdrój  postanowiono  zaktualizować
„Kompleksowy  Plan  Rozwoju  Szkół  w  Gminie  Solec-Zdrój  na  lata  2016-2023”  (zwany  dalej
„Planem”),  który  określa  priorytety  władz  gminy  na  najbliższe  lata  w  obszarze  edukacji.  Plan
wskazuje cele, obszary i kierunki działań, które będą  realizowane na terenie placówek oświatowych 
z terenu gminy Solec-Zdrój w najbliższym okresie. Zagadnienia poruszane w niniejszym dokumencie
korespondują z programami  strategicznymi  obowiązującymi  w Gminie  Solec-Zdrój.  Plan umożliwi
władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020 m.in. na działania związane z modernizacją oraz rozbudową placówek
oświatowych. 
Zgodnie  z  art.  57  pkt.  1  i  art.  58  pkt.  2,  w  związku  z  art.  48  ust.  1  i  2  ustawy  
z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017
poz.  1405 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach/
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem  
o  zajęcie  stanowiska  w  sprawie  odstąpienia  od  obowiązku  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddziaływania  na  środowisko  dla  projektu  aktualizacji  „Kompleksowego  Planu  Rozwoju  Szkół  
w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023”
Obie instytucje uzgodniły brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko  dla  w/w  dokumentu  (Świętokrzyski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  
w Kielcach znak pisma: znak pisma: NZ.9022.5.68.2018 z dnia 18.06.2018r). Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Kielcach znak pisma znak: WPN.II.410.85.2018.AC z dnia 27.06.2018r.).


