
UCHWAŁA Nr XXXVII/332/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 5 listopada 2021 r. 
 
w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030 
 
 
 Na podstawie art. 10f ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się szczegółowy tryb oraz harmonogram działań  opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         PRZEWODNICZĄCY RADY 
                   Marek Śledziński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  do uchwały Nr XXXVII/332/2021 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
Z dnia 5 listopada 2021 r.  
 

Szczegółowy tryb oraz harmonogram działań  opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2030    
 
L.p. Działanie Realizacja Ocena Termin realizacji 

 
Opracowanie projektu strategii 

1. Podjęcie uchwały o trybie i 
harmonogramie działań 

Burmistrz Izbicy 
Kujawskiej  
Rada Miejska 

 XI 2021 r.  

2. Powołanie Gminnego Zespołu 
ds. opracowania strategii i 
wyłonienie wykonawcy 
opracowania 

Burmistrz Izbicy 
Kujawskiej 

 XI  2021 r. 

3. Zebranie danych do części 
diagnostycznej strategii  

Urząd Miejski 
Wykonawca 
opracowania 

 do końca II 2022 r. 

4.  Opracowanie diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej gminy oraz 
wniosków z tej diagnozy  

Wykonawca 
opracowania  

Gminny Zespół 
ds. opracowania 
strategii 

do końca III 2022 r. 

5. Zdefiniowanie celów 
strategicznych rozwoju gminy w 
wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzenny, 
określenie kierunków działań i 
oczekiwanych rezultatów  

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Miejski 

Gminny Zespół 
ds. opracowania 
strategii 

do końca IV 2022 r. 

6. Opracowanie propozycji modelu 
struktury funkcjonalno – 
przestrzennej gminy  

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Miejski  

Gminny Zespół 
ds. opracowania 
strategii  

do końca IV 2022 r.  

7. Propozycje ustaleń i 
rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w gminie  

Wykonawca 
opracowania 

Gminny Zespół 
ds. opracowania 
strategii  

do końca IV 2022 

8. Określenie obszarów 
strategicznej interwencji 
kluczowych dla gminy, jeśli 
takie zidentyfikowano ( na 
podstawie obszarów 
strategicznej interwencji 
określonych w strategii rozwoju 
województwa, o której mowa a 
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa wraz z zakresem 
planowanych działań 

do końca IV 2022 

9. Opracowanie projektu systemu 
realizacji strategii, w tym 
wytyczne do sporządzenia 
dokumentów wykonawczych  

do końca IV 2022 r.  

10. Określenie ram finansowych 
realizacji strategii wraz ze 
źródłami finansowania  

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Miejski 

Gminny Zespól 
ds. opracowania 
strategii 

do końca IV 2022 r.  



Konsultacje projektu strategii 
11.  Przesłanie projektu strategii 

do podmiotów wymienionych 
w art. 6 ust. 1 ustawy o 
zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju  

Urząd Miejski 
Wykonawca 
opracowania 

 do końca VII 2022 r.  

12.  Wyłożenie projektu strategii 
do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu Miejskiego i 
zamieszczenie na stronie BIP 
Gminy oraz zamieszczenie 
obwieszczenia o możliwości 
wyrażenia opinii na stronie 
BIP Gminy Spotkania 
konsultacyjne 

  do końca VII 2022 r.  

13.  Analiza zgłoszonych uwag i 
wniosków 

Wykonawca 
opracowania 
Gminny 
Zespół ds. 
opracowania 
strategii  

 do końca VIII 2022 r.  

14. Przygotowanie ostatecznej 
wersji projektu strategii  

Wykonawca 
opracowania 

Gminny 
Zespół ds. 
opracowania 
strategii 

do końca VIII 2022 r.  

15.  Przeprowadzenie procedury 
strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

do końca IX 2022 r.  

16. Przygotowanie projektu 
uchwały Rady Miejskiej w 
sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy 

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Miejski  

Burmistrz 
Izbicy 
Kujawskiej  

Do końca X 2022 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Uzasadnienie do uchwały nr XXXVII/332/2021 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia 5 listopada 2021 r. 

  
  
W dniu 13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 
lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378). Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła 
podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”. Nowelizacją wprowadza się również nowe 
uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.: 
a) wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 
projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji, 
b) wymagane jest konsultowanie projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z 
właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, 
c) wymagane jest opiniowanie przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami 
regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa, 
d) wymagana konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex - ante.  
Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.: 
a) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 
b) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 
c) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary 
strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, 
d) ramy finansowe strategii. 
Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się 
nieaktualny. Opracowanie nowego dokumentu strategii z perspektywą do 2030 r., zgodnie z 
nowymi wytycznymi, o których mowa z projekcie uchwały - nie tylko pomoże w realizacji szansy, 
jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz 
skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, w odróżnieniu od 
dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie 
ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała 
trwały i zrównoważony rozwój gminy. 
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
         


