Projekt
z dnia 9 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 20212027
Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Słońsk uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027, w tym tryb konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz
z 2020 r. poz. 1378), w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/149/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia
22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Słońsk
z dnia .................... 2021 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na
lata 2021-2027.
§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata
2021-2027, zwanej dalej Strategią:
1) powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
zwanego dalej Zespołem. Do zadań Zespołu należeć będzie:
a) opracowanie założeń do projektu Strategii,
b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii;
2) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Słońsk w celu poznania ich opinii na
temat rozwoju Gminy Słońsk;
3) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków
z
przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2;
4) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z
2020 r. poz. 1378), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;
5) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z
przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz
zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słońsku;
6) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;
7) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Lubuskiego w celu wydania
opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego
przedłożenie Zarządowi Województwa Lubuskiego;
8) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:
1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słońsku w formie informacji o
Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii;
2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Słońsku oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Słońsku do
wglądu dla zainteresowanych podmiotów.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:
L.p. Zadanie

Organ
odpowiedzialny

Termin realizacji
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1.

Ustalenie
szczegółowego
trybu
i Rada Gminy
harmonogramu opracowania projektu
Strategii

Styczeń 2021

2.

Powołanie Zespołu ds. opracowania Wójt
projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk
na lata 2021-2027

Luty 2021

3.

Przeprowadzenie badań
wśród mieszkańców

ankietowych Wójt

Czerwiec 2021

4.

Przygotowanie projektu Strategii zgodnie Wójt
z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Wrzesień 2021

5.

Ogłoszenie i przeprowadzenie Konsultacji

Październik 2021

6.

Zebranie uwag do projektu Strategii, które Wójt
wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza
oraz przygotowanie sprawozdania z
przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie
z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z
2020 r. poz. 1378) oraz zamieszczenie
tego sprawozdania na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Słońsku

Listopad 2021

7.

Opracowanie
projektu
Strategii Wójt
uwzględniającego wynik Konsultacji

Listopad 2021

8.

Przygotowanie projektu Strategii do Wójt
przedłożenia Zarządowi Województwa
Lubuskiego oraz jego przedłożenie

Grudzień 2021

9.

Przygotowanie ostatecznego projektu Wójt
Strategii z uwzględnieniem treści opinii
Zarządu Województwa Lubuskiego

Styczeń 2022

Wójt
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Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, z uwagi na
przewidziany w nim horyzont czasowy, zdeterminowała konieczność rozpoczęcia
prac nad opracowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju Gminy.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę
rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno-gospodarczy
i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym.
Ponadto, znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy
dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym
w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z którym „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.”.
W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu opracowania projektu
strategii podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.
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