
UCHWAŁA NR XLV-297-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania dokumentu pt.: „Strategia Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021- 2030”. 

§ 2. Strategia zostanie opracowana zgodnie z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i będzie 
spójna z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. 

§ 3. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, 
w tym tryb konsultacji, zawarte zostaje w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr XLV-297-2021 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” 

Proces opracowania strategii odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno - gospodarczych, 
wspólnie wypracowane zostaną cele projektu i kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia oraz 
oczekiwane rezultaty planowanych działań. Konsultacje „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” 
będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeśli okaże 
się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacje o przebiegu 
prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Gminy Nędza 

Harmonogram prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030 

Lp. Zadanie Termin realizacji 
1. Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem 

„Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”  
sierpień 2021 

2. Przygotowanie oraz zebranie danych do części diagnostycznej 
Strategii 

wrzesień 2021 

3. Przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami oraz 
pracownikami gminy 

4. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych gminy 

5. Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów 
strategicznej interwencji 

6. Określenie celów strategicznych rozwoju gminy oraz kierunków 
działań gminy 

7. Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań 
8. Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wraz z 
proponowaną strukturą modelu przestrzenno-funkcjonalnego 

9. Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych 
dla gminy wraz z zakresem planowanych działań 

10. Opracowanie realizacji, monitoringu i ewaluacji strategii 
11. Określenie proponowanego zarysu założeń inwestycyjno-

rozwojowych wraz ze źródłami finansowania 

 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 2021 
-październik 2021 

12. Konsultacje społeczne dokumentu – zbieranie uwag i wniosków 
do strategii 

listopad 2021 

13. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii listopad 2021  
-grudzień 2021 

14. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko 

listopad 2021  
-grudzień 2021 

15. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” grudzień 2021 

Wskazane terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne ze względu na trudny do przewidzenia 
rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 
2020-2030”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 647B1E9A-683E-41CE-A50C-6236E03409D8. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

1. Konieczność podjęcia uchwały 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). Określenie zasad 
procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030 umożliwi stworzenie dokumentu 
strategicznego, będącego podstawą do wnioskowania o zewnętrzne finansowanie. 

2. Stan aktualny przedmiotu unormowania 

Brak unormowania przedmiotu na rok 2021. 

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne 

Uchwała reguluje zasady opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030, w tym 
planowane inwestycje oraz kierunki rozwoju gminy. Przygotowanie Strategii zakłada udział lokalnej 
społeczności w opracowaniu dokumentu. 

4. Źródła finansowania 

Budżet Gminy Nędza w ramach zlecenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030. 

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania 

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030 nie wymaga 
przeprowadzenia konsultacji społecznych ani dyskusji. Opracowanie dokumentu będzie podlegało 
konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego, a także Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Opracowanie nowego dokumentu strategii do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa 
z projekcie uchwały - nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania 
wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, 
w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, 
w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, 
będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały 
i zrównoważony rozwój gminy. Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe 
i uzasadnione.
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