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UCHWAŁA NR XLI/.../22 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 15 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 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, z późniejszymi zmianami,  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/III kwartał 2022 r. 

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

II/III kwartał 2022 r. 

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

II/III kwartał 2022 r. 

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

III kwartał 2022 r. 

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

III kwartał 2022 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Przesunięcie harmonogramu prac nad sporządzeniem "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku" 
podyktowane jest uwarunkowaniami planistycznymi w otoczeniu gminy; w szczególności dotyczy to prac 
nad dokumentami warunkującymi wdrażanie strategii gminy i pozyskiwanie środków na realizację 
założonych w strategii kierunków działań. Wskazane jest uwzględnienie w "Strategii Rozwoju Gminy 
Gorzyce do 2030 roku" wyników trwających prac nad przygotowaniem dokumentów regionalnych, w tym 
w szczególności programu Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 oraz przygotowywanych instrumentów 
wdrażania funduszu sprawiedliwej transformacji, które mogą stanowić istotne źródło finansowania 
projektów gminy. Równolegle toczą się także prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju 
Subregionu Zachodniego, w której określone zostaną ramy wsparcia istotnych działań służących rozwojowi 
gminy. 
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