
UCHWAŁA NR XXXVII/216/22 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030, 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. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2022 poz. 559 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030. 

§ 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na 
lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Organizację prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 
2030 i wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/216/22 

Rady Gminy Stary Lubotyń  

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

Tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na 

lata 2023 – 2030, w tym w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

1. Tryb opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń 

na lata 2023 – 2030 

Proces opracowania strategii rozwoju będzie uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą 

gminy i regionu, a także zmiany zachodzące w sferze zarządzania rozwojem wynikające 

z nowych uwarunkowań rozwoju kraju. Opracowanie projektu strategii rozwoju zostanie 

poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy strategicznej, w tym: diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.  

Zgodnie z art. 10e. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Strategia 

Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030 będzie zawierać wnioski z diagnozy, 

o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057), przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz: 

1. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 

2. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

3. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia, 

4. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

5. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, 

6. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 

z zakresem planowanych działań, 

7. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań, 

8. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

9. ramy finansowe i źródła finansowania. 

Istotną rolę w tworzeniu strategii rozwoju odegrają mieszkańcy gminy, lokalni partnerzy 

społeczni i gospodarczy. Przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu  Strategii 

Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030, mający na celu informowanie o toczącym 

się procesie opracowania strategii, pozyskanie uwag i sugestii, a także niezbędnych opinii dla 

projektu strategii.  

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030 będzie podlegać 

konsultacjom z:  

1. sąsiednimi gminami i ich związkami,  

2. lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,  

3. mieszkańcami gminy, 

4. właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie, 
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5. właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, 

6. Zarządem Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia 

ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonej w strategii rozwoju województwa. 

Wójt Gminy Stary Lubotyń poinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie 

przekazywania uwag do projektu strategii, przy czym nie krótszym niż 35 dni od dnia 

ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach oraz terminie i miejscu spotkań 

konsultacyjnych. 

Planowane są również spotkania konsultacyjne na terenie gminy na etapie sporządzania 

projektu dokumentu. 

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do 

zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie 

internetowej Gminy. 

2. Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na 

lata 2023 – 2030 

DZIAŁANIE 
PLANOWANY TERMIN 

REALIZACJI 

1) Przygotowanie diagnozy strategicznej 

Pozyskanie danych, w tym ankietyzacja wśród 

mieszkańców i podmiotów działających na terenie 

gminy 

II – III kwartał 2022 r. Przygotowanie diagnozy strategicznej, w tym 

diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów 

funkcjonalnych 

2) Opracowanie projektu strategii rozwoju 

Określenie celów i działań strategicznych 
III – IV kwartał 2022 r.  

Opracowanie projektu strategii rozwoju 

3) Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych: 

 z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

 z lokalnymi partnerami społecznymi i 

gospodarczymi, 

 z mieszkańcami gminy, 

 z właściwym dyrektorem Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

IV kwartał 2022 r. – I kwartał 2023 r. 

4) Pozyskanie opinii Zarządu Województwa w 

celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
IV kwartał 2022 r. – I kwartał 2023 r. 
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uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa 

5) Przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

Rozwoju, w tym przygotowanie prognozy 

oddziaływania na środowisko (w przypadku opinii 

RDOŚ/ PWIS o konieczności jej sporządzenia) lub 

pozyskanie opinii o odstąpieniu od strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

IV kwartał 2022 r. – I kwartał 2023 r. 

6) Opracowanie Sprawozdania z przebiegu i 

wyników konsultacji 
I kwartał 2023 r. 

7) Przekazanie projektu Strategii Rozwoju do 

uchwalenia 
I – II kwartał 2023 r.  
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UZASADNIENIE 

Opracowanie strategii rozwoju gminy wynika z art.10e. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, zgodnie z którym gmina może opracować strategię rozwoju gminy. Strategia rozwoju jest planem 
osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, 
wyrażonego w wizji rozwoju i stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, 
który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki. 

Zgodnie z art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny 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 uwadze, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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