
UCHWAŁA NR XXVII/281/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 
Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych 

Na podstawie  art. 10 e ust. 1, art.10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 - 2030”. 

§ 2. Strategia zostanie opracowana zgodnie z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i będzie spójna 
z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. 

§ 3. Określa się szczegółowy tryb prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na 
lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Określa się harmonogram prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 
2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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SZCZEGÓŁOWY TRYB PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU STRATEGII 
ROZWOJU GMINY ŚWIERCZÓW NA LATA 2021-2030 

 
Lp. Działanie Podmiot odpowiedzialny za 

realizację  
1 Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej, w tym przeprowadzenie badań ankietowych 
z mieszkańcami gminy oraz pogłębionych badań 
jakościowych, obejmujących spotkanie/ wywiady 
z Zespołem ds. Strategii oraz liderami społeczności gminy.  

Wykonawca opracowania 

2 Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie 
warsztatu z Zespołem ds. Strategii, z udziałem 
zainteresowanych mieszkańców, w trakcie, którego nastąpi 
podsumowanie diagnozy w postacie analiza SWOT 
oraz zdefiniowane zostaną wyzwania rozwojowe gminy.  

Wykonawca opracowania 

3 Opracowanie projektu wizji, misji, celów strategicznych 
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 
oraz zdefiniowanie kierunków podejmowanych działań, 
w tym przeprowadzenie warsztatu z Zespołem ds. Strategii, 
z udziałem zainteresowanych mieszkańców. 

Wykonawca opracowania 

4 Opracowanie projektu założeń strategicznych, w tym wizji, 
celów, kierunków działań oraz poddanie projektu założeń 
strategicznych opiniowaniu przez przedstawicieli gminy, 
wydziały i komórki organizacyjne oraz jednostki gminne, 
w celu ustalenia ostatecznego kształtu planu strategicznego.  

Wykonawca opracowania/ Urząd 
Gminy 

5 Określenie systemu monitorowania i ewaluacji Strategii, 
w tym zdefiniowanie wskaźników rezultatów.  

Wykonawca opracowania 

6 Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
wraz z rekomendacjami dla polityki przestrzennej gminy. 

Wykonawca opracowania 

7 Określenie spójności zaplanowanych kierunków działań 
i celów ze strategią rozwoju województwa, w tym 
odniesienie do obszarów strategicznej interwencji 
zdefiniowanych na poziomie regionalnym  

Wykonawca opracowania 

8 Zdefiniowanie, jeśli zajedzie taka konieczność, obszarów 
strategicznej interwencji w przestrzeni gminy  

Wykonawca opracowania 

9 Określenie systemu zarządzania realizacją strategii  Wykonawca opracowania 
10 Określenie ram finansowania polityki rozwoju ujętej 

w strategii  
Wykonawca opracowania 

11 Opracowanie kompletnego projektu strategii  Wykonawca opracowania 
12 Poddanie wewnętrznym konsultacjom projekt strategii, 

tj. przez przedstawicieli gminy, wydziały i komórki 
Urząd Gminy  
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organizacyjne oraz jednostki gminne, w celu ustalenia 
ostatecznego kształtu planu strategicznego. 

13 Opracowanie projektu strategii po uwzględnieniu 
wewnętrznych opinii i uwag  

Wykonawca opracowania 

14 Przeprowadzenie procedury związanej ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko  

Wykonawca opracowania 

15 Przeprowadzenie konsultacji społecznych i procesu 
opiniowania strategii przez sąsiednie samorządy oraz Wody 
Polskie  

Wykonawca opracowania, Urząd 
Gminy 

16 Opracowanie raportu z konsultacji i procesu opiniowania Wykonawca opracowania 
17 Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii 

do opiniowania przez Marszałka Województwa  
Wykonawca opracowania 

18 Wprowadzenie ewentualnych zmian do treści strategii 
po procesie opiniowania przez Marszałka Województwa  

Wykonawca opracowania 

19 Przygotowanie projektu strategii do uchwalenia, w tym 
prezentacja na komisjach rady gminy  

Urząd Gminy  

20  Uchwalenie strategii przez Radę Gminy Urząd Gminy, Rada Gminy 
 
 

SZCZEGÓŁOWY TRYB KONSYULTACJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIERCZÓW NA LATA 

2021-2030 
 
Lp. Działanie Podmiot odpowiedzialny za 

realizację  
1. Przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami gminy 

oraz pogłębionych badań jakościowych, obejmujących 
spotkanie/ wywiady z Zespołem ds. Strategii oraz liderami 
społeczności gminy. 

Wykonawca opracowanie 

2 Poddanie opiniowaniu wewnętrznemu przez wydziały 
i pracowników urzędu gminy projektu strategii 

Urząd Gminy  

3 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii 
z możliwe szerokim udziałem mieszkańców, w tym 
z uwzględnieniem możliwość zbierania uwag i opinii 
w formie elektronicznej, papierowej, prezentacji projektu 
strategii w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami. 
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w formie on-line.  

Wykonawca opracowanie, Urząd 
Gminy 

4 Opracowanie i upublicznienie raportu z konsultacji 
społecznych projektu strategii na stronie internetowej 
gminy.  

Wykonawca opracowanie, Urząd 
Gminy 

5 Przeprowadzenie konsultacji społecznych prognozy 
oddziaływania na środowisko (jeśli zajedzie konieczność 
jej opracowania) przez mieszkańców, w tym 
z uwzględnieniem możliwość zbierania uwag i opinii 
w formie elektronicznej, papierowej, prezentacji projektu 

Wykonawca opracowanie, Urząd 
Gminy 
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prognozy w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami. 
6 Opracowanie i upublicznienie raportu z konsultacji 

społecznych prognozy oddziaływania na środowisko 
na stronie internetowej gminy. 

Wykonawca opracowanie, Urząd 
Gminy 
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HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIERCZÓW 
NA LATA 2021-2030 

Lp. Termin Wyszczególnienie 

1 Listopad/ grudzień 2021 r. 

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 
w tym przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami gminy 
oraz pogłębionych badań jakościowych, obejmujących spotkanie/ wywiady 
z Zespołem ds. Strategii oraz liderami społeczności gminy. 

2 Listopad/ grudzień 2021 r. 

Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie warsztatu z Zespołem 
ds. Strategii, z udziałem zainteresowanych mieszkańców, w trakcie, 
którego nastąpi podsumowanie diagnozy w postacie analiza SWOT 
oraz zdefiniowane zostaną wyzwania rozwojowe gminy. 

3 Styczeń/ luty 2022 r. 
Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy 
Świerczów na lata 2021-2030, w tym przeprowadzenie warsztatu 
z Zespołem ds. Strategii, z udziałem zainteresowanych mieszkańców. 

4 
Styczeń/ luty 2022 r. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju 

Gminy Świerczów na lata 2021-2030. 

5 
Styczeń/ luty 2022 r. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy 

Świerczów na lata 2021-2030. 

6 
Styczeń/ luty 2022 r. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-

2030. 

7 Styczeń 2022 r.  

Zainicjowanie procedury oceny odziaływania na środowisko zgodnie 
z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 283). 

  Wystąpienie do RDOŚ oraz Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem 
o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko lub podanie zakresu 
dla jej opracowania. 

8 Luty 2022 r.  

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030, 
odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza 
się prognozy oddziaływania na środowisko. 

9 Luty 2022 r.  
Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów 
na lata 2021-2030. 

10 Luty 2022 r. 

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządzenie 
prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Świerczów na lata 2021-2030. 

11 Luty/ marzec 2022 r. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opiniowanie Strategii Rozwoju 
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Gminy Świerczów na lata 2021-2030 przez sąsiednie samorządu 
oraz Wody Polskie.  

12 Marzec/ kwiecień  
2022 r. 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego 
publikacja. 

13 Kwiecień 2022 r.  
Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-
2030 do Zarządu Województwa w celu wydania opinii. 

14 Kwiecień/ maj 2022 r.   
Uzyskanie opinii projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów 
na lata 2021-2030 przez Zarząd Województwa. 

15 Maj 2022 r.  
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-
2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych z opiniowania. 

16 Maj 2022 r.   
Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 przez 
Radę Gminy w drodze uchwały. 
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