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UCHWAŁA NR XXXVIII/337/22
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Ciężkowice do roku 2030
Na podstawie art.10e ust.1 i art.10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), w związku z art.3 pkt 3 i art.9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057 ze zm.) Rada Miejska w Ciężkowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy
Ciężkowice na lata 2022 - 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 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/238/21 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku
2030
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Michał Koralik
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/337/22
Rady Miejskiej w Ciężkowicach
z dnia 19 stycznia 2022 r.
Tryb oraz harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice
do roku 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
Przy tworzeniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice na lata 2022-2030 (dalej Strategia)
zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) – dalej usg;
2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057 ze
zm.) – dalej uzppr;
3) 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.2373) – dalej uuioś.
Opracowanie strategii przeprowadzone zostanie metodą partnersko-ekspercką, co oznacza, że w jej
przygotowaniu uczestniczyć będą: organy gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,
interesariusze gminy – w szczególności jej mieszkańcy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy – oraz
wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, w charakterze eksperta (moderatora).
Harmonogram

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zadanie
Określenie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu
Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice na lata 2022-2030 przez Radę
Miejską w Ciężkowicach – art.10f usg
Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii przez Burmistrza Gminy
Ciężkowice.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac nad
opracowywaniem Strategii; Zaproszenie do udziału w formułowaniu
Strategii.
Wybór oferty eksperckiej.
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
gminy i wniosków z niej wynikających – art.10 a ust.1 uzppr
Opracowanie:
-siatki celów strategicznych i operacyjnych do projektu Strategii;
-modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.
Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań
formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych –
konsultacje wewnętrzne projektu Strategii.
Opracowanie projektu Strategii – art.10f ust.2 usg
Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności
i efektywności realizacji Strategii – art.10a ust.2 uzppr
Konsultacje opracowanego projektu Strategii – art.6 ust.3-6 uzppr,
obejmujące:
-przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami,
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy
oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
-przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.

Termin realizacji*
I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.
II kwartał 2022 r.
III kwartał 2022 r.
III kwartał 2022 r.
III kwartał 2022 r.
III kwartał 2022 r.

III / IV kwartał 2022 r.
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11.
12.
13.
14.
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Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Małopolskiego –
do zaopiniowania – art. 10f ust.2 usg.
Uzgodnienie
obowiązku
przeprowadzenia
strategicznej
oceny
oddziaływania na środowisko projektu Strategii z organem właściwym
w sprawach opiniowania i uzgadniania, o którym mowa w art.57 uuioś w zw.
z art. 48 ust.1 uuioś.
Uchwalenie Strategii przez Radę Miejską w Ciężkowicach – art.10f ust.4
usg.
Prezentacja Strategii, działania informacyjne i promocyjne.
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III / IV kwartał 2022 r.
III / IV kwartał 2022 r.
IV kwartał 2022 r.
IV kwartał 2022 r.

*Wskazane w harmonogramie terminy realizacji zadań są orientacyjne, ze względu na trudny do
przewidzenia rozwój sytuacji epidemicznej, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

