
UCHWAŁA NR XXX / 153 / 2020 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Szczytniki 
na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i  harmonogramu opracowania 
projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa 
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Na podstawie 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6a oraz art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2020r.,  poz. 713 ze zm.) w związku z art. 3 i 4 oraz               
6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju                                                 
(t.j. Dz.U. z 2019r.,  poz. 1295 ze zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy  Szczytniki na lata 
2021-2030”. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i  harmonogram opracowania projektu „Strategii rozwoju 
Gminy Szczytniki  na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa 
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.             . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Załącznik do uchwały Nr XXX / 153 / 2020 
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 10 grudnia 2020 r. 

Harmonogram prac nad Strategią rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030 

PLANOWANE DZIAŁANIA TERMIN 

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem 
Diagnozy stanu istniejącego Gminy 
Szczytniki 

15.09.2020 r. 

Zakończenie prac nad Diagnozą 20.10.2020 r. 

Przeprowadzenie ankiety grudzień 2020 r. - styczeń 2021 r. 

Przeprowadzenie spotkania warsztatowego Styczeń/luty 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości projektu 
Strategii rozwoju Gminy Szczytniki 

luty 2021 r. 

Przeprowadzenie konsultacyjnych 
warsztatów strategicznych: 
- ogłoszenie o terminie i sposobie 
przekazywania uwag do projektu oraz 
terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych z 
mieszkańcami, gminami sąsiednimi, 
związkami oraz z właściwym dyrektorem 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie 
- realizacja konsultacji społecznych 

Luty/marzec 2021 r. (35 dni na złożenie 
opinii od dnia poinformowania) 

Przygotowanie raportu z konsultacji 
społecznych 

marzec 2021 r. 

Ponowne podanie do publicznej wiadomości 
projektu Strategii rozwoju Gminy Szczytniki 

marzec 2021 r. 

Przedłożenie projektu zarządowi 
województwa 

marzec/ kwiecień 2021 r. 

Podjęcie uchwały o przyjęciu Strategii 
rozwoju Gminy Szczytniki przez Radę 
Gminy 

kwiecień 2021 r. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX / 153 / 2020

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 grudnia 2020

w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Szczytniki na
lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
strategii rozwoju gminy, 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 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 713 ze zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
W myśl art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „rada gminy, w
drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju
gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju” konieczne jest określenie w drodze uchwały
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju Gminy Szczytniki.
Przyjęte Uchwałą nr XLVI / 262 / 2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2014 roku
„Strategia rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020” i Uchwałą Nr XLVI / 261 / 2014 z dnia
25 lipca 2014 roku „ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014 -2020” kończą w
2020 swój okres programowy.

Mając na uwadze na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe
i uzasadnione.
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