UCHWAŁA NR XXV/302/2020
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a w zw. z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.); Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021 - 2030.
§ 2.
Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kietrz w
tym trybu konsultacji, zawarte zostaje w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu
Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr XXV/302/2020
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 listopada 2020 r.
Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy
Tryb prac przy opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Działanie

Realizacja
Opracowanie projektu strategii
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do
Burmistrz Kietrza
opracowania strategii
Rada Miejska w Kietrzu
Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania
Burmistrz Kietrza
strategii
Wyłonienie wykonawcy opracowania
Burmistrz Kietrza
Zebranie danych do części diagnostycznej
Urząd Miejski
strategii
Wykonawca
opracowania
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej,
Wykonawca
gospodarczej i przestrzennej gminy oraz
opracowania
wniosków z tej diagnozy
Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju
Wykonawca
gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i opracowania
przestrzennym
Urząd Miejski
Określenie kierunków działań podejmowanych
dla osiągnięcia celów strategicznych
Określenie oczekiwanych rezultatów
Wykonawca
planowanych działań, w tym w wymiarze
opracowania
przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia
Opracowanie propozycji modelu struktury
Wykonawca
funkcjonalno-przestrzennej gminy
opracowania
Urząd Miejski
Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie
Wykonawca
kształtowania i prowadzenia polityki
opracowania
przestrzennej w gminie
Określenie obszarów strategicznej interwencji
kluczowych dla gminy, jeśli takie
zidentyfikowano (na podstawie obszarów
strategicznej interwencji określonych w strategii
rozwoju województwa, o której mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz
z zakresem planowanych działań.
Opracowanie projektu systemu realizacji
strategii, w tym wytyczne do sporządzenia
dokumentów wykonawczych
Określenie ram finansowych realizacji strategii
Wykonawca
wraz z źródłami finansowania
opracowania
Urząd Miejski
Konsultacje projektu strategii
Przesłanie projektu strategii do podmiotów
Urząd Miejski
wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
Wyłożenie projektu strategii do publicznego
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Ocena

Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
Gminny Zespół ds.
opracowania strategii

Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
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16.

17.
18.
19.

wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego i
zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz
zamieszczenie obwieszczenia o możliwości
wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy oraz w
prasie lokalnej
Analiza zgłoszonych uwag i wniosków

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu
strategii
Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy

Wykonawca
opracowania
Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
Opracowania
Urząd Miejski

Gminny Zespół ds.
opracowania strategii
Burmistrz Kietrza

Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Działanie
Opracowanie projektu strategii
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii
Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii
Wyłonienie wykonawcy opracowania
Zebranie danych do części diagnostycznej
strategii
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i
przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy
Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym
Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia
celów strategicznych
Określenie oczekiwanych rezultatów
planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz
wskaźniki ich osiągnięcia
Opracowanie propozycji modelu struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy
Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w gminie
Określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla
gminy, jeśli takie zidentyfikowano (na podstawie obszarów
strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju
województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem
planowanych działań.
Opracowanie projektu systemu realizacji strategii, w tym
wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych
Określenie ram finansowych realizacji strategii wraz z źródłami
finansowania
Konsultacje projektu strategii
Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art.
6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie
Urzędu Miejskiego i zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz
zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na
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Termin realizacja
do końca XI 2020 r.
do końca XII 2020 r.
do końca XII 2020 r.
do końca I 2021 r.

do końca III 2021 r.

do końca IV 2021 r.
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16.
17.
18.
19.

stronie BIP Gminy oraz w prasie lokalnej
Analiza zgłoszonych uwag i wniosków
Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii
Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko
Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
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do końca V 2021 r.
do końca VI 2021 r.
do końca VI 2021 r.
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