
UCHWAŁA NR XXIV/253/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Łodygowice do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, ze zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Określić szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice 
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, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/253/2021

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030”

1. Określa się następujący tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku:

1) Współpracę i koordynację działań prowadzić będzie Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy 
Łodygowice. Prace Referatu będzie wspierać Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. na zlecenie  Gminy 
Łodygowice. Ekspert zewnętrzny będzie moderatorem procesu budowy projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Łodygowice do 2030 roku”.

2) Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy i opracowanie z niej 
wniosków.

3) Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców i innych interesariuszy w celu poznania ich opinii na 
temat kierunków rozwoju Gminy Łodygowice.

4) Wypracowanie założeń programowych z przedstawicielami podmiotów publicznych oraz społeczno-
gospodarczych w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych.

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.), z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonych badań 
ankietowych, o których mowa w pkt 3 oraz założeń, o których mowa w pkt 4.

6) Przeprowadzenie konsultacji dotyczących 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, ze zm.), w trybie, o którym 
mowa w ust. 2, zwanych dalej konsultacjami.

7) Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Śląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa.

8) 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, ze zm.) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Łodygowice.

9) Uzyskanie opinii Zarządu Województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju 
województwa.

10) Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji oraz opinii Zarządu Województwa.

11) Analiza trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii w ramach ewaluacji ex-ante.

12) Pozyskanie opinii w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziałania na 
środowisko.

13) Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) Ogłoszenie o konsultacjach na stronie Urzędu Gminy Łodygowice 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 Łodygowice oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łodygowice do wglądu dla 
zainteresowanych podmiotów.

3) Przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Łodygowice oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 
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gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii 
dotyczących projektu Strategii.

3. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku”

Etap 
procedury Zadanie Termin realizacji

1 Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii. 

Do 2 miesięcy od podjęcia 
uchwały

2
Opracowanie założeń programowych, funkcjonalno-przestrzennych i 
wdrożeniowych  „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 
roku”.

Do 4 miesięcy od podjęcia 
uchwały

3 Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 
2030 roku”.

Do 5 miesięcy od podjęcia 
uchwały

4

Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Łodygowice do 2030 roku” z podmiotami  o których mowa w art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju  oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 
konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do 
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Do 3 miesięcy od 
opracowania projektu 

Strategii

5

Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 
roku” Zarządowi Województwa Śląskiego 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 uzyskanie tej 
opinii

Do 3 miesięcy od 
opracowania projektu 

Strategii

6
Weryfikacja zapisów Strategii względem ewentualnych uwag 
zgłoszonych podczas konsultacji i uzyskanej opinii. Aktualizacja 
treści.

Do 3 tygodni od 
opublikowania sprawozdania 

z konsultacji i uzyskania 
opinii zarządu województwa

7 Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Łodygowice do 2030 roku”.

Do 1 miesiąca od 
zakończenia prac nad 
projektem Strategii po 

ewentualnych zmianach 
wynikających z 

przeprowadzonych 
konsultacji i opiniowania.

8
Weryfikacja projektu Strategii uwzględniająca wyniki konsultacji 
społecznych oraz rekomendacji i zaleceń wynikających z ewaluacji ex-
ante.

Do 2 tygodni od zakończenia 
ewaluacji

9

Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategii Rozwoju 
Gminy Łodygowice do 2030 roku” z właściwymi organami zgodnie z 
ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

Do 2 miesięcy od 
opracowania projektu 

Strategii po uwzględnieniu 
zmian wynikających z 

ewaluacji

10

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii odstąpienie od sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko

Decyzja do tygodnia od 
uzyskania uzgodnień 
właściwych organów

11

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu sporządza się 
prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii zawierającą 
informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko.

Do 1 miesiąca od uzyskania 
uzgodnień właściwych 

organów

12 Przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Łodygowice do 2030 roku” przez Do 14 miesięcy od podjęcia 

Id: 1711B1BC-8B86-4491-91C5-28C5276B67EC. Podpisany Strona 2



Radę Gminy Łodygowice. uchwały

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu na trudny do 
przewidzenia rozwój sytuacji w związku z pandemią COVID-19, a także ewentualną konieczność 
przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Łodygowice do 2030 roku”.
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