
UCHWAŁA NR XXXI/…/2021 

RADY GMINY W SKIERNIEWICACH 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii 

Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których 

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

rozwoju 

 

 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) uchwała się co, następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju 

Gminy Skierniewice  na lata 2021-2030”, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/…/2021 

Rady Gminy Skierniewice  

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju 

Skierniewice na lata 2021-2030 

 

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice 

na lata 2021-2030 zwanej dalej Strategią:  

1) powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy zespołu ds. opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2021-2030, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie 

wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy w Skierniewice, gminnych 

jednostek organizacyjnych, Radnych Rady Gminy Skierniewice. Do zadań Zespołu należeć 

będzie:  

a) opracowanie założeń do projektu Strategii,  

b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,  

 

2) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy 

Skierniewice w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Skierniewice;  

 

3) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów warsztatów strategicznych z Zespołem w celu 

określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;  

 

4) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z 

przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów 

strategicznych, o których mowa w pkt 3;  

 



5) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1295 ze zm.), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;  

6) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie 

sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), 

7) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;  

8) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Łódzkiego w 

celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii 

rozwoju województwa;  

9) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.  

 

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:  

1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Skierniewice w formie 

informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz 

o formie, terminie konsultacji, o którym mowa w pkt 3;  

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Skierniewice oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 

w Skierniewicach do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;  

 

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii: 

l.p. Zadanie Termin realizacji 

1. Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2021-2030 

25.08.2021 

2. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców 

Gminy Skierniewice 

1.09.2021 – 30.09.2021 

3. Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, 

warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia 

misji, wizji, celów i działań strategicznych 

15.09.2021 – 15.10.2021 



4. Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

30.10.2021 

5. Ogłoszenie o Konsultacjach 30.10.2021 

6. Przeprowadzenie Konsultacji 30. 10.2021 – 06.12.2021 

7. Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku 

Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z 

przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 

ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2019r. poz. 1295 ze zm.) oraz 

zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Skierniewice; 

06.12.2021 – 10.12.2021 

8. Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik 

Konsultacji 

10.12.2021 

9. Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia 

Zarządowi Województwa Łódzkiego oraz jego przedłożenie 

10.12.2021 

10. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z 

uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa 

Łódzkiego i przedstawienie Radzie Gminy 

16.012022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR .......... 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 25.08.2021 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju 

Gminy  Skierniewice na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

 

W związku z wejściem w życie 13 listopada 2020 art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym „rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i 

harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których 

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

konieczne jest określenie w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania strategii rozwoju gminy Skierniewice. 

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju 

gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych 

dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z 

UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii 

rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, 

gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. Strategia 

rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju 

województwa w celu zapewnienia systemowej integralność dokumentów. Strategia ma 

zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, 

rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy.  

Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury 

funkcjonalnoprzestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla 



studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji 

planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy 

tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o 

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

rozwoju.  

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i 

uzasadnione. 


