
UCHWAŁA NR XXVII/238/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Rudnik 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik uchwala 

§ 1.  

Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku”. 

§ 2.  

Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik 
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 Rudnik. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/238/2021 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik 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. Komórką odpowiedzialną za opracowanie projektu będzie Zespół ds. Opracowania „Strategii Rozwoju 
Gminy Rudnik do 2030 roku” (zwanej dalej Strategią) powołany zarządzeniem Wójta. 

2. Proces ten odbędzie się przy udziale liderów lokalnej społeczności, 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 Rudnik, 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 Rudnik. 

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 ze względu na trudny do przewidzenia 
rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19. 

l.p. Zakres prac II kw. 
2021 

III kw. 
2021 

IV 
kw. 
2021 

I kw. 
2022 

II kw. 
2022 

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE   X X    

1.1 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku”, 
w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

 X    

1.2 Powołanie Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 
2030 roku przez Wójta Gminy.   X    

2. DIAGNOZA STANU GMINY RUDNIK  X X   
2.1 Zebranie wstępnych materiałów - dane statystyczne, informacje z baz 

danych itp.  X X   

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

3. OPRACOWANIE „STRATEGII ROZWOJU GMINY RUDNIK”    X   
3.1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej oraz badań, w tym 

warsztatów, ankiet.  X X X   

3.2. Opracowanie wstępnej wersji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik 
do 2030 roku”, część strategiczna   X   

3.3. 
Zebranie uwag i opinii do części strategicznej „Strategii Rozwoju Gminy 
Rudnik do 2030 roku” oraz wprowadzenie korekty do opracowania na 
podstawie zgłoszonych zmian. 

  X   

3.4. Opracowanie części projektowej „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 
roku”.   X   

3.5. 
Zebranie uwag i opinii do części projektowej „Strategii Rozwoju Gminy 
Rudnik do 2030 roku” oraz wprowadzenie korekty do opracowania na 
podstawie zgłoszonych zmian. 

  X   
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3.6. Opracowanie wstępnej wersji „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 
roku”.    X X  

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 Rudnik 
do 2030 roku”.  

  X X  

4.1. 
Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku” 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli jej sporządzenie 
będzie konieczne). 

   X  

4.2. Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku” 
Zarządowi Województwa Śląskiego do zaopiniowania. (art. 10 f ust. 2 usg)    X X 

4.3. Opracowanie  końcowej wersji „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik do 2030 
roku”.      X X 

4.4. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały ws. przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy Rudnik do 2030 roku”.       X 
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Uzasadnienie

Zasady opracowania nowej strategii rozwoju gminy przedstawione zostały w uchwalonej 15 lipca 2020 r.
ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która
wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania
społeczno - gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gminy ze strategią rozwoju
województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę. Ustawodawca nałożył
również na rady gmin obowiązek określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
strategii w tym trybu konsultacji w drodze stosownej uchwały.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą opracować strategię rozwoju jako
podstawowy dokument strategiczny określający obszary, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju gminy
w różnych płaszczyznach, zarówno w wymiarze przestrzennym, gospodarczym, jak i społecznym. Strategia
rozwoju gminy mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów
stanowiących podstawę 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 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.

Mając powyższe na uwadze oraz termin wejścia w życie ustawy nowelizującej (13 listopada 2020r.)
niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały, na podstawie której Gmina Rudnik będzie mogła przystąpić do
prac nad opracowaniem opisanej wyżej Strategii.
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