
UCHWAŁA NR 717/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 27 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
1005, 1079) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Namysłów do roku 2030 §2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie konieczności sporządzenie lub nie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 

listopad 2022 
grudzień 2022 
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9. Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu dokumentu w tym:  

zbieranie uwag online, papierowe konsultacje dokumentu przez gminy sąsiednie, 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie opiniowanie przez Zarząd Województwa (Konsultacje 
dokumentu prowadzone będą zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) art. 39 ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.) 

grudzień 2022 
styczeń 2023  
luty 2023 
– nie mniej niż 35 
dni od ich 
rozpoczęcia 

10. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych. w terminie 30 dni 
od daty 
zakończenia 
konsultacji  

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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