
UCHWAŁA NR XXXIX/353/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Pietrowice Wielkie do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 

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

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie do 2030 roku”. 

§ 2. Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Pietrowice Wielkie do 2030 roku”, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7945EE6C-F612-4B3F-86A4-C1706D1EE1F2. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIX/353/2021 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pietrowice 
Wielkie 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 

1. Prace nad opracowaniem projektu Strategii prowadzić będzie powołany przez Wójta Gminy Zespół ds. 
opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie do 2030 roku”. Przewiduje się zatrudnienie 
Eksperta zewnętrznego w celu wsparcia procesu opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie 
Gminy Pietrowice Wielkie  do 2030 roku". 

2. Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, w trybie m.in. 
warsztatów, podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich 
osiągnięcia wraz ustaleniem priorytetów w tym zakresie, jak również w kontekście oczekiwanych rezultatów 
planowanych działań. 

3. W toku prac nad strategią uwzględnione zostaną wyniki dostępnych opracowań, analiz i raportów 
dotyczących Gminy Pietrowice Wielkie w szczególności uwzględniających uwarunkowania ekonomiczne, 
społeczne, środowiskowe i przestrzenne rozwoju Gminy. 

4. Konsultacje projektu Strategii będą prowadzone zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, a także - jeśli wystąpi taka konieczność - zgodnie z art. 39 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

5. Informacje o przebiegu prac nad Strategią będą dostępne na stronie internetowej Gminy Pietrowice 
Wielkie 

6. Harmonogram prac na sporządzeniem projektu Strategii ma charakter ramowy i może ulec zmianie 
z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także 
na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności, w tym okoliczności wynikające z rozwoju 
pandemii COVID-19. 

l.p. Zakres prac IV 
kw. 

2021 

I kw. 
2022 

II kw. 
2022 

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie”, 
w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

   

1.2 Powołanie Zespołu ds. Strategii przez Wójta Gminy.    
2. DIAGNOZA STANU GMINY     

2.1 Zebranie wstępnych materiałów - dane statystyczne, informacje z baz 
danych itp. 

   

2.2 Badanie opinii (mieszkańcy, pracownicy urzędu, instytucje gminne, 
przedsiębiorcy) 

   

3. OPRACOWANIE „STRATEGII ROZWOJU GMINY”    

3.1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej oraz badań, w tym 
warsztatów, ankiet. 
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3.2. Opracowanie wstępnej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy”, część 
strategiczna 

   

3.3. Zebranie uwag i opinii do części strategicznej „Strategii Rozwoju Gminy” 
oraz wprowadzenie korekty do opracowania na podstawie zgłoszonych 
zmian. 

   

3.4. Opracowanie części projektowej „Strategii Rozwoju Gmin”.    

3.5. Zebranie uwag i opinii do części projektowej „Strategii Rozwoju Gminy” 
oraz wprowadzenie korekty do opracowania na podstawie zgłoszonych 
zmian. 

   

3.6. Opracowanie wstępnej wersji „Strategii Rozwoju Gminy”.    

4. Konsultacja projektu strategii z podmiotami, o których mowa w ustawie o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz (jeżeli okaże się to konieczne) opracowanie Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy”. 

   

4.1. Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy” wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko (jeżeli jej sporządzenie będzie konieczne). 

   

5. Opracowanie  końcowej wersji „Strategii Rozwoju Gminy”.     

6. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały ws. przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy”.  
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