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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale 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 harmonogram prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na 
lata 2021-2030, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/339/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
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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 Maj 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 Maj/czerwiec 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 Maj 2022 r.  
Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów 
na lata 2021-2030. 

10 Czerwiec/sierpień 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 Maj/czerwiec 2022 r. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opiniowanie Strategii Rozwoju 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Świerczów

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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Gminy Świerczów na lata 2021-2030 przez sąsiednie samorządu 
oraz Wody Polskie.  

12 Czerwiec 2022 r. 
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego 
publikacja. 

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

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

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

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

Zmiana podjętej uchwały podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii (w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko) w związku z odmową uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia tej 
oceny przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  

 

 

 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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