
UCHWAŁA NR XLVIII/538/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju 

Na podstawie art. 10e ust.1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022r. poz. 559 i 583) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 i z 2020 r. ,poz. 1378), Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały NR XXXVII/406/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 maja 2021 r. 
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030. 

Lp. Zadanie Ramowy termin 
1. Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu 

"Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030" 
II kwartał 2021 r. 

2. Opracowanie treści projektu strategii, diagnoza sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów 
funkcjonalnych, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, 
ekspertami zewnętrznymi i lokalnymi partnerami. Uzgodnienie 
celów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
i obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy.  

II-IV kwartał 2021 r.  
- I kwartał 2022r.  

3. Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategii 
Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030” z właściwymi 
organami zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. 

I-II kwartał 2022 r. 

4. Konsultacje społeczne opracowanego projektu Strategii wraz 
ze sporządzeniem raportu z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. 

II kwartał 2022 r. 

5. Przekazanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 
2021-2030” do podmiotów zewnętrznych celem 
zaopiniowania/uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

II kwartał 2022 r. 

6. Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Gogolin na lata 2021-2030. 

II kwartał 2022 r. 

7. Weryfikacja projektu Strategii uwzględniająca wyniki konsultacji 
społecznych oraz rekomendacji i zaleceń wynikających z ewaluacji 
ex-ante i prognozy oddziaływania na środowisko. 

II kwartał 2022 r. 

8. Przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy Zarządowi 
Województwa opolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w 
strategii rozwoju województwa - Zgodnie z art. 10.f Ustawy o 
samorządzie gminnym. 

II kwartał 2022 r. 

9. Weryfikacja zapisów Strategii względem ewentualych uwag 
zgłoszonych podczas uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi. 

II-III kwartał 2022 r. 
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Aktualizacja treści. 
10. Przyjęcie "Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030” 

uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie. 
II-III kwartał 2022 r. 

" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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