
UCHWAŁA NR XXXIV/.../21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Gorzyce do roku 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. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 
roku 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 zmienia się treść punktu 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

5. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu strategii: 

L.p. Zadanie Ramowy termin 

1.  Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” 

IV kwartał 2020 r. 

2. Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej I kwartał 2021 - 
II kwartał 2022 r. 

3. Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej z 
uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym  warsztaty i ankietyzacja 

III kwartał 2021 - 
- I kwartał 2022 r. 

4.  Opracowanie siatki celów strategicznych i operacyjnych do projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” 

IV kwartał 2021 r. 

5. Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań 
formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych - 
konsultacje wewnętrzne 

I kwartał 2022 r. 

6. Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 
roku”  

I - II kwartał 2022 r. 

7. Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce 
do 2030 roku” z właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska  

II kwartał 2022 r. 

8.  Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 
2030 roku” 

II kwartał 2022 r. 

9. Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030  
roku” Zarządowi Województwa Śląskiego do zaopiniowania 

II kwartał 2022 r. 

10. Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Gorzyce  do 2030 roku”  

II kwartał 2022 r. 

11. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku” przez 
Radę Gminy w Gorzycach  

II kwartał 2022 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

Id: EE50640C-BEA6-43D6-B95C-C4B89D79606B. Uchwalony Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

Strategia rozwoju gminy mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym
z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych
z UE. Poza tym, określone w strategii zasady, cele oraz działania na rzecz rozwoju gminy stanowić będą
wytyczne dla wszelkich dokumentów wykonawczych w gminie i powinny być punktem wyjścia i podstawą
do realizacji zadań gminnych w perspektywie wieloletniej. Ponadto strategia określać będzie wynikające
z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla
studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego
i gospodarczego z przestrzennym.

Przystąpienie Gminy Gorzyce do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku”
wynika z upływu terminu obowiązywania bieżącego dokumentu strategicznego jakim jest „Strategia
Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020”. Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
strategii został określony w załączniku do Uchwały nr XXV/237/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia
2020 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną w kraju oraz brak dokumentów strategicznych na
poziomie regionalnym Gmina Gorzyce nie jest w stanie zakończyć prac nad "Strategią Rozwoju Gminy
Gorzyce do 2030 roku" w wyznaczonym terminie. Zmianie ulega harmonogram prac nad sporządzeniem
projektu strategii.
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