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Uchwała Nr XL/282/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz 

z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu 
konsultacji 

Na podstawie art. 10e i 10f oraz art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 6 ust. 3, 4, 5, 6, art. 6a, art. 6b 
ust. 2, art. 9 i 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji 
po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, nie ulegają 
zmianie. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Załącznik do uchwały Nr XL/282/2021 
Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 października 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania i przyjęcia projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030  

wraz z określeniem harmonogramu opracowania projektu Strategii,  

w tym procesu jego konsultacji 

Lp. Zadanie 
Przewidywane 

terminy1/uwagi 

1.  Przyjęcie Uchwały Rady Gminy Popielów określającej 
szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030, 
w tym tryb konsultacji. 

30 listopada 2020 r. 

2.  Powołanie i praca Gminnego Zespołu Roboczego 
ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów 
na lata 2021-2030.  

Zadania i zasady pracy Zespołu zostaną określone 
w Zarządzeniu Wójta Gminy Popielów. 

od 10 grudnia 2020 r. 
do czasu przyjęcia strategii 
przez Radę Gminy Popielów 

3.  Przygotowanie zapytania ofertowego celem wyłonienia 
wykonawcy odpowiedzialnego za kompleksowe 
i zgodne z przepisami prawa wykonanie oraz 
poprowadzenie procesu opracowania projektu Strategii 
i innych niezbędnych dokumentów. 

Od 10 grudnia 2020 r.  
do 31 grudnia 2020 r. 

4.  Ogłoszenie zapytania ofertowego i wyłonienie 
wykonawcy/podpisanie umowy. 

styczeń/luty 2021 r. 

5.  Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Gminy Popielów  

do końca kwietnia 2021 r. 

6.  Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Popielów na lata 2021-2030 zgodnego m.in. 
ze strategią województwa i strategią rozwoju 
ponadlokalnego. 

do końca października 
2021 r. 

7.  Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, 
w tym konsultacji z sąsiednimi gminami, ich związkami, 
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 
Mieszkańcami gminy oraz właściwym Dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie”. 

Informacje o konsultacjach podaje się do publicznej 
wiadomości. Proces konsultacji prowadzony będzie 

do końca listopada 2021 r.  

                                                           
1 Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać modyfikacji w zależności od przebiegu procesu opracowania 
projektu strategii rozwoju. 
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Lp. Zadanie 
Przewidywane 

terminy1/uwagi 

m.in. poprzez spotkania konsultacyjne (w tym on-line) 
i ankiety: 

 opiniowanie projektu strategii – co najmniej 35 dni. 

 opracowanie raportu z konsultacji – w terminie 
30 dni od zakończenia procesu konsultacji. 

8.  Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej 
skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju. 

listopad/grudzień 2021 r. 

9.  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu strategii rozwoju. 

listopad/grudzień 2021 r. 

10.  Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Popielów na lata 2021-2030 Zarządowi Województwa 
Opolskiego celem wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie, określonych w strategii rozwoju 
województwa. 

styczeń/luty 2022 r. 

ZWO wydaje opinię w ciągu 
30 dni od dnia otrzymania 

projektu 

11.  Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Popielów na lata 2021-2030 w formie tekstowej 
i graficznej i przyjęcie projektu przez Radę Gminy 
Popielów w drodze uchwały. 

marzec 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Strategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 to jeden z podstawowych dokumentów 
strategicznych zapewniających długofalową politykę i zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego, 
określający cele oraz kierunki rozwoju przede wszystkim w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym. Nowa strategia będzie stanowić odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-
gospodarczą oraz wyznaczać obszary strategicznej interwencji na poziomie gminnym, w powiązaniu 
ze wsparciem inwestycyjnym. 

Zmiana uchwały Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii wynika z konieczności wydłużenia 
procesu opracowania dokumentu. 

Opracowanie lokalnej strategii rozwoju jest ściśle powiązane z dokumentami strategicznymi 
i programowymi opracowywanymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim i ponadlokalnym. Obecnie 
trwające prace nad  opracowaniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz dokumentów 
programowych przygotowywanych na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
wpływają na postęp prac strategicznych prowadzonych w gminie Popielów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

Autopoprawka: Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską w pkt 10 i 11 tabeli znajdujacej się 
w załączniku. 
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