
UCHWAŁA NR XXXI/206/2020 
RADY GMINY W MIRCU 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ 

Na podstawie art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, z późn.zm.) Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), 
stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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UZASADNIENIE 
 

Konieczność przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-
2030+” wynika z upływu terminu obowiązywania bieżącego dokumentu Strategia Rozwoju 
Gminy Mirzec na lata 2013-2020. 

Strategia rozwoju gminy jest niezbędnym dokumentem określającym kierunki rozwoju jak 
również nadaje kształt przyszłej wizji gminy Mirzec, umożliwia tworzenie warunków do 
rozwijania nowej świadomości i aktywności społecznej. Strategia oparta na spójności różnych 
polityk pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków oraz wdrażanie funduszy 
europejskich w nowej perspektywie finansowej. 

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w naszym kraju politykę rozwoju, 
wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno- gospodarczy i przestrzenny  
w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym.  

Znowelizowaniu ponadto poddana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii 
rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z 
którym „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.”. Biorąc 
pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Gminy w Mircu uchwały w przedmiotowej 
sprawie jest konieczne i zasadne.  
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Załącznik   
do Uchwały Nr XXXI/206/2020 

Rady Gminy w Mircu  
z dnia  27 listopada 2020r. 

 
 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na 
lata 2021-2030+ 

 

Działanie Termin realizacji 
Opracowanie Projektu strategii 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Mirzec do końca 12.2020 r. 
Przygotowanie oraz zebranie danych do części 
diagnostycznej Strategii 
Przeprowadzenie badań ankietowych z 
mieszkańcami oraz pracownikami gminy  
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem 
obszarów funkcjonalnych gminy 

do końca 02.2021 r. 
Przygotowanie wniosków z diagnozy 
strategicznej oraz obszarów strategicznej 
interwencji  
Przeprowadzenie warsztatów strategicznych w 
sprawie strategii  
Określenie celów strategicznych rozwoju gminy  

do końca 04.2021 r. 

Określenie kierunków działań gminy 
Określenie oczekiwanych rezultatów 
planowanych działań 
Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie, wraz z proponowaną 
strukturą modelu przestrzenno-funkcjonalnego 
Zidentyfikowanie obszarów strategicznej 
interwencji kluczowych dla gminy wraz z 
zakresem planowanych działań 
Opracowanie realizacji, monitoringu i ewaluacji 
strategii 
Określenie proponowanego zarysu założeń 
inwestycyjno- rozwojowych wraz ze źródłami 
finansowania 

Konsultacje społeczne projektu strategii 
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Przesłanie projektu strategii do konsultacji (dla 
podmiotów wymienionych w art.6 ust.3 ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 

do  końca 04.2021 r. 

Wyłożenie projektu strategii do informacji 
publicznej (w siedzibie Urzędu Gminy, stronie 
BIP Gminy) 

do końca 04.2021 r. 

Zbieranie uwag i wniosków do strategii do  końca 05.2021 r. 
Analiza zgłoszonych uwag i wniosków wraz z 
raportem z przeprowadzenia konsultacji projektu 

do 15.06.2021 r. 

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu 
strategii 

do końca 06.2021r. 

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

do końca 07.2021r. 

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy 

do końca 08.2021 r. 

 

 

Badania ankietowe 

Ankiety wśród mieszkańców gminy  
(online -  media społecznościowe, papierowo oraz 

BIP)* 

do końca 12.2020 r. 

Ankiety wśród  pracowników jednostek 
organizacyjnych (online oraz papierowo – aktywny 

link do wysłania) 

do końca 12.2020 r. 

Warsztaty strategiczne** 

Max 20 osób na spotkaniu 

 

Grupa robocza I  

 

I kwartał 2021 r. 

Grupa robocza II 

 

Grupa robocza III  

Opracowanie wyników warsztatów strategicznych 
oraz badań ankietowych 
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* Wyniki badań ankietowych opracowane zostaną według grup wiekowych. 

** W zależności od panującej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju, warsztaty zostaną 
przeprowadzone stacjonarnie bądź online. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8612A052-E42B-4EDB-AAB5-291AFE044EF5. uchwalony Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1

