Druk nr 649
Projekt
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
„Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030”
Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r., poz. 1295 i 2020, z 2020 r. poz. 1378 i 2327) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy
Prudnik na lata 2021-2030”, zwanej dalej Strategią, 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. Traci moc uchwała Nr XXV/454/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata
2021-2030”
1. Za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030 odpowiedzialny jest
zespół roboczy, którego skład ustala Burmistrz Prudnika.
2. Do składu zespołu doraźnie mogą być powołani eksperci zewnętrzni.
3. Zespół może wykorzystywać w swojej pracy opracowania cząstkowe zlecone na potrzeby uchwalenia
Strategii w tym między innymi badania, diagnozy i opinie.
4. Konsultacje społeczne dotyczące Strategii z mieszkańcami gminy Prudnik będą przeprowadzone na
zasadach i w trybie ustalonym w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIII/355/2005 z dnia 18 stycznia
2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.
5. Konsultacje społeczne z pozostałymi podmiotami polegać będą na zamieszczeniu projektu Strategii na
stronach internetowych Gminy Prudnik www.prudnik.pl oraz przesłaniu projektu właściwym instytucjom,
o których mowa w art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
6. W proces opracowywania projektu Strategii zaangażowani zostaną:
- lokalni liderzy społeczni,
- lokalni liderzy gospodarczy,
- eksperci,
- organizacje pozarządowe,
- mieszkańcy gminy Prudnik.
7 . Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem projektu Strategii:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

działanie
Przygotowanie oraz zebranie danych do przeprowadzenia diagnozy
sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Przedstawienie
wniosków.
Sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów
funkcjonalnych.
Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i
efektywności realizacji strategii rozwoju
Opracowanie projektu Strategii z uwzględnieniem art. 10 e ust 3 pkt 1-9
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Prudnik na zasadach
określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIII/355/2005 z
dnia 18 stycznia 2005 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik
Konsultacje projektu Strategii zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju)
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Prudniku w sprawie uchwalenia
„Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030”

Id: 703BAC46-2CB9-4782-9698-10994E6D9DA5. Projekt

termin
I kwartał 2021
I -II kwartał 2021
I - II kwartał 2021
II - III kwartał 2021
III kwartał 2021

IV kwartał 2021
IV kwartał 2021

Strona 1

Id: 703BAC46-2CB9-4782-9698-10994E6D9DA5. Projekt

Strona 2

