Projekt
z dnia 13 września 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 512/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii
Rozwoju gminy Karpacz 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
Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) uchwała się co, następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Karpacz 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,
przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Karpacz na lata 2021-2030
§ 1. Określa się następujący tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Karpacz na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią.
1. Strategia opracowana zostanie w etapach i w terminach podanych poniżej:
ETAP
Etap nr 1. Opracowanie diagnozy w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym
Etap nr 2. Opracowanie projektu strategii
Etap nr 3. Konsultacje społeczne oraz
opiniowanie projektu strategii
Etap nr 4. Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu
strategii
Etap nr 5. Uwzględnienie uwag wynikających
z procesu opiniowania, konsultacji
społecznych
i strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w treści strategii
Etap nr 6. Ewaluacja trafności,
przewidywanej skuteczności i efektywności
realizacji strategii rozwoju
Etap nr 7. opracowania projektu strategii do
podjęcia uchwały przez radę gminy

TERMIN
do 87 dni od daty przyjęcia niniejszej
Uchwały
do 80 dni od daty zakończenia Etapu nr 1
do 45 dni od daty zakończenia Etapu nr 2
do 60 dni od daty zakończenia Etapu nr 2
do 30 dni od daty zakończenia Etapu nr 4

do 15 dni od daty zakończenia Etapu nr 5
do 15 dni od daty zakończenia Etapu nr 6

2. Terminy realizacji poszczególnych Etapów mogą podlegać przesunięciom, jednak bez
wpływu na termin zakończenia prac nad Strategią.
§ 2. Konsultacje przebiegać będą w następującym trybie:
1. Za przeprowadzenie Konsultacji odpowiada Burmistrz Gminy Karpacz
2. Projekt Strategii udostępniony zostanie do publicznej wiadomości w wersji
elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie https://bip.karpacz.pl/ oraz
w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Karpaczu do wglądu dla zainteresowanych
interesariuszy.
3. Ogłoszenie o Konsultacjach podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie
https://bip.karpacz.pl/. Ogłoszenie zawierać będzie informacje o terminie i sposobie
przekazywania uwag i opinii do projektu Strategii. Do konsultacji zaproszeni zostaną co
najmniej: mieszkańcy gminy, lokalni partnerzy społeczno - gospodarczy, sąsiednie gminy
i ich związki.
4. Projekt Strategii przekazany zostanie do opiniowania Zarządowi Województwa
Dolnośląskiego oraz Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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5. Uwagi wynikające z procesu Konsultacji projektu Strategii zostaną rozpatrzone,
a sprawozdanie z Konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie
https://bip.karpacz.pl/.
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021
r. poz. 1372) 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.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy
podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi
partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin - w przypadku strategii rozwoju
ponadlokalnego albo gminy - w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby
rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki
społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie Karpacz w perspektywie najbliższych lat.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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