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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 
1005 i 1079) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2021 r.  poz.1057) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 według 
następującej struktury: Część I - Wnioski z diagnozy stanu wyjściowego. Część II - Priorytety i cele strategiczne: 
cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań 
podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki 
ich osiągnięcia, model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy 
wraz z zakresem planowanych działań, wdrażanie i monitorowanie strategii: system realizacji strategii, w tym 
wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, ramy finansowe i źródła finansowania. 

§ 2. Przyjmuje się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030,  
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
WYKONANIA 

Część I- Wnioski z diagnozy stanu wyjściowego. 

1. Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 
2030 

lipiec 2022 

2. Zbieranie danych do diagnozy strategicznej wraz z opracowanie Wniosków. lipiec 2022 
sierpień 2022 

Część II - Priorytety i cele strategiczne 

3. Opracowanie Priorytetów i celów strategicznych: cele strategiczne rozwoju w 
wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań 
podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, oczekiwane rezultaty 
planowanych działań, oraz wskaźniki ich osiągnięcia, model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, obszary 
strategicznej interwencji kluczowe dla gminy wraz z zakresem planowanych 
działań 

wrzesień 2022 

4 Spotkanie z przedstawicielami organów opiniodawczo-doradczych Burmistrza 
Namysłowa dotyczące analizy potencjałów i problemów Gminy Namysłów. 

wrzesień 2022 

5. Spotkanie z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do 
roku 2030 (prezentacja wyników diagnozy strategicznej, wypracowanie 
ostatecznych celów strategicznych, kierunków rozwoju). 

wrzesień 2022 

6. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 
uwzględniającego ewaluacje trafności, skuteczności i efektywności  

wrzesień 2022 
październik 2022 

7. Spotkanie z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do 
roku 2030  (prezentacja projektu dokumentu). 

październik 2022 

8. Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu dokumentu w tym:  
zbieranie uwag online., papierowe konsultacje dokumentu przez gminy sąsiednie, 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

październik 2022, 
listopad 2022 
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Wodnego Wody Polskie opiniowanie przez Zarząd Województwa 
9. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych. listopad 2022 

§ 3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 podlega konsultacjom z sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Namysłów oraz 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

§ 4. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Namysłów do roku 2030. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 i przeprowadzone zostaną z inicjatywy Burmistrza. 
Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

a) Konsultacje online. 

b) Konsultacje pisemne. 

c) Spotkania z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 Na stronie 
internetowej Gminy Namysłów publikuje się informację o rozpoczęciu konsultacji. Publikacja na stronie 
internetowej Gminy nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach. Informacja o rozpoczęciu 
konsultacji publikowana jest na stronie w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 
Ogłoszenie o konsultacjach zawiera przedmiot konsultacji, cel konsultacji, termin konsultacji oraz formy 
konsultacji. Wszystkie materiały niezbędne do pełnego uczestnictwa w konsultacjach, udostępniane są w miarę 
możliwości technicznych i organizacyjnych w formie elektronicznej. Burmistrz zapewnia niezbędne warunki 
organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia konsultacji. Po zakończeniu konsultacji, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni, Burmistrz publikuje raport z ich przebiegu za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony 
internetowej Gminy. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Namysłów stanowi jeden z ważniejszych ośrodków miejsko-gminnych w województwie opolskim. Dostrzegając 
potencjał planowego i ukierunkowanego rozwoju, Gmina Namysłów chciałaby oprzeć swoją politykę rozwoju na 
opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030. 

W chwili obecnej Gmina Namysłów nie posiada dokumentu Strategii Rozwoju, co w kontekście planowania 
rozwoju jest sytuacją dla Gminy niekorzystną. 

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w listopadzie 2020 roku do ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju oraz ustawy o samorządzie gminnym stanowią odzwierciedlenie reform przeprowadzanych w systemie 
zarządzania rozwojem kraju. Na mocy obowiązujących przepisów na poziomie samorządu lokalnego wprowadzona 
została strategia rozwoju gminy - jako podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego. Pomimo nadal 
nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z kluczowych dokumentów, pomoże m.in. w realizacji szansy, jaką dla 
gminy jest możliwość 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 spełniająca obowiązujące od listopada 2020 kryteria pozwoli konstruować rozwój zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o spójną, zintegrowaną politykę (społeczno - gospodarczą 
i przestrzenną). Nowe podejście do formułowania polityk rozwoju na szczeblu lokalnym, zastosowane również 
w Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 umożliwi stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy 
Namysłów oraz dostosowanie i zhierarchizowanie potencjalnych do realizacji działań w nadchodzącej 
perspektywie. Zarządzanie strategiczne odtąd stanowić ma integrację planowania społeczno – gospodarczego 
i przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ustawy prezentują innowacyjne podejście do 
zarządzania strategicznego, opracowania strategii (narzucając m.in. tryb konsultacji czy uzgodnień), wyznaczając 
jej niezbędne elementy (w skład których wchodzą: wnioski z diagnozy, cele strategiczne w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań, oczekiwane rezultaty, model funkcjonalno - przestrzenny gminy, 
ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie). Integracja 
planowania na wymienionych płaszczyznach niesie nową jakość w zarządzaniu strategicznym. 

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 10 e i 10 f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
zwracam się do Wysokiej Rady o akceptację szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii 
rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji. 

Projektodawca: Burmistrz Namysłowa 

TK 
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