
UCHWAŁA NR XXI/161/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 
2022-2030 

Na podstawie art. 10f ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-
2030. 

§ 2. Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański 
na lata 2022-2030 określa załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bytom 

Odrzański na lata 2022-2030. 

 

I. Zadania i funkcje strategii: 

Strategia rozwoju gminy jest podstawą zarządzania strategicznego, dokumentem, dzięki któremu 

władze lokalne mogą racjonalnie i efektywnie prowadzić działania zmierzające do 

zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionu. 

II. Zasady opracowania strategii: 

Strategie rozwoju muszą spełniać zarówno kryteria europejskiej polityki strukturalnej, jak i polskiej 

polityki regionalnej. Powinny być opracowane w oparciu o zasady: 

- koncentracji środków - tworzenie ram finansowych w oparciu o hierarchię priorytetów 

odpowiadającą ważności sformułowanych celów, 

- dodatkowości - wysokość wydatków własnych na planowane zadania nie powinna ulegać 

zmniejszeniu z racji wsparcia przez publiczne środki zewnętrzne, 

- subsydiarności - fundamentem rozwoju regionalnego musi być zdolność współdziałania 

podmiotów publicznych i prywatnych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 

współfinansowania zadań realizowanych w ramach programów rozwoju regionalnego, 

- partnerstwa - w procesie przygotowania, monitorowania i oceny powinny być włączone 

wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk 

społeczno-gospodarczych 

- monitorowania - systematyczne gromadzenie danych na temat postępu wdrażania strategii 

pozwala na ocenę trafności założonych kierunków oraz umożliwia ich weryfikację w związku ze 

zmieniającymi się uwarunkowaniami. 

III. Tryb opracowania: 

Dokument strategii zostanie przygotowany według struktury określonej w art. 10e ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i zawierać 

będzie: 

1) wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), przygotowanej na potrzeby strategii; 

2) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

3) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

4) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki 

ich osiągnięcia; 
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5) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w 

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1668 ze zm.) wraz z zakresem planowanych działań; 

6) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań; 

7) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

8) ramy finansowe i źródła finansowania. 

 

IV. Harmonogram prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 

2022-2030: 

 

Lp. Działanie Termin 

1. Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad 

projektem Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 

2022-2030. 

Grudzień 2021 r. 

2. Wstępne konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanego 

projektu strategii. 

Styczeń 2022 r. 

3. Prace analityczne. Styczeń - marzec 

2022 r. 

4. Opracowanie projektu strategii. Marzec 2022 r. 

5. Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Bytom Odrzański na lata 2022-2030. 

Kwiecień - maj 2022 

r. 

6. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 

2022-2030. 

Czerwiec 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Możliwość sporządzenia strategii wynika z art. 10 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057). 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym cele strategiczne rozwoju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych. Ponadto strategia zawiera oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze 
przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia. 

Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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. Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania strategii,  określa załącznik do niniejszej uchwały. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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