
UCHWAŁA NR LX-386-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r.  dotyczącej 
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 2022 poz. 559 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. poz. 1057 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do  opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” zmienionej: 
Uchwałą Nr LIII-342-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-
297/2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju 
Gminy Nędza na lata 2021-2030” i Uchwałą Nr LVI-354-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 28.03.2022 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza 
z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-
2030”, Uchwałą Nr LIX-372-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr LX-386-2022 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2022-2030” 

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 2022-2030 

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 

grudzień 2021 – styczeń 2022 

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

5. Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów 
strategicznej interwencji 

 
 

wrzesień 2021 – grudzień 2021 

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 –styczeń 2022 

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

13. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii 
14. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko 

 
 

styczeń 2022 – czerwiec 2022 

15. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030” czerwiec 2022 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Nędza w dniu 10  sierpnia podjęła Uchwałę Nr XLV-297-2021 Rady Gminy Nędza  w sprawie 
przystąpienia do  opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030”, która została zmieniona 
Uchwałą Nr LIII-342-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17.01.2022 r. ,Uchwałą Nr LVI-354-2022 z dnia 
28.03.2022 r. oraz Uchwałą Nr LIX-372-2022 z dnia 26.04.2022 r. w zakresie załącznika nr 1 do Uchwały tj. 
Szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nędza na lata 2021-2030.  
Zmiana terminu uchwalenia wynika z braku otrzymania dotychczas potwierdzenia Śląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zgodnie z dokumentem wydanym przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach. 
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