
PROJEKT 
 

UCHWAŁA Nr ………………/2021 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia …………. marca 2021r. 
 

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Kroczyce do 2030 roku. 

 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z poźn.zm.) oraz art. 3 i 6ust. 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 

z 2019r. poz. 1295 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

 

§1.Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Kroczyce do 2030 roku, w tym tryb konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Krzysztof Janikowski 

 



ZAŁĄCZNIK DOUCHWAŁY Nr …….. 
RADY GMINY KROCZYCE 
z dnia......... marca 2021 r. 

 
 
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Kroczyce do2030 roku” 
 
I. Założenia odnośnie trybu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce 

1) Strategię Rozwoju Gminy sporządza się zgodnie z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 9 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1295). 

2) Za opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do 2030 roku” 
odpowiada Referat Zamówień, Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki 
i Promocji Urzędu Gminy Kroczyce. Prace Referatu wspierać będzie Zespół ds. 
Przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030, który zostanie 
powołany zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce. 
 

II. Tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z2019r.poz.1295). 
 

1) Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do 2030 roku” będą 
prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 

2) Za ich organizację i koordynację odpowiadać będzie Referat Zamówień 
Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji. 

3) Konsultacje rozpoczną się poprzez  umieszczenie projektu strategii w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce „konsultacje społeczne”. 

4) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 udostępniany będzie co 
najmniej w formie elektronicznej, a także w miarę możliwości sanitarnych, 
technicznych i organizacyjnych - w formie papierowej, poprzez wyłożenie do 
wglądu. 

5) Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej lub w inny sposób określony w ogłoszeniu 
o konsultacjach wyrazić swoją opinię o projekcie dokumentu Strategii Rozwoju 
Gminy w terminie 35 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej gminy 
ogłoszenia o konsultacjach. 

6) Po zakończeniu konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej gminy protokół z przebiegu konsultacji społecznych. 

7) Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób 
i podmiotów. 

 
III. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Kroczyce do 2030 roku”: 
 

Lp. Zadanie Termin realizacji 

1. 
Ustalenie szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii 

I kwartał 2021 



2. 
Powołanie Zespołu ds. Przygotowania Strategii 
Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 

I kwartał 2021 

3. 

Przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. 
rozpoczęcia prac nad strategią: 
- informacja na stronie internetowej Gminy, media 
społecznościowe  

I kwartał 2021 

4. 
Analiza stanu aktualnego Gminy, określenie wizji 
rozwoju, celów strategicznych, kierunków 
interwencji 

II kwartał 2021 

5. 

Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 
10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
ze zm.) 

III kwartał 2021 

6. 

Konsultacje opracowanego projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 zgodnie z 
zapisami art. 6 ust. 3-6 Ustawy dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

IV kwartał 2021 

7. 
Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, 
(ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności 
i efektywności realizacji strategii rozwoju) 

IV kwartał 2021 

8. 

Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Kroczyce do roku 2030 Zarządowi Województwa 
Śląskiego do zaopiniowania zgodnie art. 10 f ust. 2 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie 
Gminnym 

IV kwartał 2021 

9. 

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Kroczyce do roku 2030 po 
uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania 
przez Zarząd Województwa 

IV kwartał 2021 

10. 

Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do 
roku 2030 (art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko) 

IV kwartał 2021 

11. 
Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do 
roku 2030 przez Radę Gminy Kroczyce  

IV kwartał 2021 
 

 
Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu 
na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19. 
 



Uzasadnienie 
 
W dniu 13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne definiowane Ustawą 
z dnia 15 lipca 2020 r. ozmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Ustawa po raz pierwszy 
w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii 
rozwoju gminy”, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym 
z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania 
środków finansowych z Unii Europejskiej.  
Ustawa wyznaczyła zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju 
gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, 
gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy.  
Nowelizacja wprowadziła również nowe uregulowania, co do procedury opracowania 
strategii, m.in.: wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej 
konsultacji, wymagane jest opiniowanie przez zarząd województwa w zakresie 
zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju 
województwa. 
Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.: 
a) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 
b) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie, 
c) ramy finansowe strategii. 
Z końcem 2020 roku upłynął okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce 
na lata 2015-2020. Opracowanie nowego dokumentu strategii z perspektywą do 2030 r., 
zgodnie z nowymi wytycznymi nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy 
stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania 
z nowych instrumentów polityki regionalnej, wszczególności w ramach nowej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, 
w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego 
długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze 
z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważonyrozwój gminy. 
 
Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, 
w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu 
strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe 
i uzasadnione. 
 


