
UCHWAŁA NR XXXVII/260/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu jej 

konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-
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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wprowadza się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-
2030, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/260/2021 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030, 
w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. 

1. Rola i odpowiedzialność podmiotów w tworzeniu Strategii: 

1) Zadania Rady Gminy: 

a) podjęcie uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, w tym 
tryb konsultacji, 

b) udział Radnych w tworzeniu projektu Strategii (m.in. przy opracowywaniu diagnozy, celów), 

c) uchwalenie Strategii, 

2) Zadania Wójta: 

a) wyłonienie wykonawcy Strategii, 

b) udział w tworzeniu projektu Strategii (m.in. przy opracowywaniu diagnozy, celów) 

c) współpraca z wykonawcą przy przygotowaniu projektu Strategii i organizacji konsultacji projektu 
Strategii, 

d) współpraca z wykonawcą przy zebraniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, 

e) skierowanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę Gminy, 

f) udostępnienie Strategii na stronie internetowej Urzędu. 

3) Zadania Wykonawcy: 

a) przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie badań sondażowych (wywiady pogłębione z liderami 
lokalnymi; przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, samorządowcami i innymi 
osobami oraz ankiety z mieszkańcami), 

b) przeprowadzenie warsztatów strategicznych, 

c) udostępnianie na stronie informacji o prowadzonych konsultacjach, 

d) opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi 
dokumentów nadrzędnych, w szczególności: 

·wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 

·cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

·kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

·oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich 
osiągnięcia, 

·model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy, 

·ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 

·obszar strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, wraz z zakresem 
planowanych działań, 

·system realizacji Strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

·ramy finansowe i źródła finansowania 

e) przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 
partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1B1886A7-4F55-403F-B073-8992ED174F5A. Podpisany Strona 1



f) przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności 
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja na stronie 
internetowej gminy. 

g) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian, wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji, 

h) przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii, 

i) przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii: 

·przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie 
konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko; 

·w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, 
zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy; 

·w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii - odstąpienie od czynności wynikających z ustawy, 
o odstąpieniu Wójt Gminy informuje w BIP i nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko. 

2. Proces przygotowania projektu Strategii Rozwoju obejmował będzie: 

1) prace diagnostyczne obejmujące, w głównej mierze analizy ilościowe i badania ankietowe, badania 
dokumentów wyznaczających ramy kształtowania i realizacji polityki rozwoju UE, kraju i regionu oraz co 
najmniej jedno spotkanie robocze lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 
gminy. 

2) wyznaczanie celów. 

3) określenie mechanizmów wdrażania. 

4) zarysowanie systemu monitorowania. 

5) kluczowymi uczestnikami prac zarówno na etapie przygotowania diagnozy, jak również zdefiniowania 
celów i wypracowania narzędzi realizacyjnych będą m.in.: mieszkańcy, Radni Gminy, organizacje 
pozarządowe, przedstawiciele administracji publicznej, lokalne środowiska gospodarcze, przedstawiciele 
środowisk edukacyjnych i kulturalnych. 

3. Konsultacje projektu Strategii. 

1) Konsultacje będą się odbywały zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

2) Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces 
konsultacji jak największej części mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych 
i gospodarczych - poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą 
skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla 
wszystkich interesariuszy; 

3) Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami gminy 
przeprowadzone zostaną w sposób następujący: 

a) poprzez organizację co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego (w przypadkach uzasadnionych 
dopuszcza się organizację spotkania zdalnego), 

b) poprzez zamieszczenie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków na 
stronie internetowej gminy, 

c) poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego telefonicznego, mailowego lub listownego składania 
uwag w siedzibie Urzędu Gminy, 

d) poprzez dyskusję na komisjach Rady Gminy Kawęczyn. 
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4) Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami zostaną przeprowadzone pisemnie - poprzez 
przekazanie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków. 

5) Konsultacje z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone pisemnie - poprzez przekazanie projektu 
Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków. 

6) Lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni o terminie oraz 
sposobach konsultowania projektu strategii za pomocą: ogłoszenia na stronie internetowej gminy, 
ogłoszenia w prasie lokalnej/regionalnej, ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy, za pośrednictwem 
sołtysów, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy oraz drogą mailową w przypadku 
podmiotów, z którymi zwyczajowo utrzymuje się taką formę komunikacji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/260/2021 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

Lp. Zadania Termin realizacji# 
1 Wybór wykonawcy usługi opracowania Strategii lipiec-sierpień 2021r 

2 

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej, z uwzględnieniem identyfikacji potrzeb i preferencji 
mieszkańców w zakresie przyszłych kierunków rozwoju, po 
uwzględnieniu uwag ze strony Urzędu Gminy. 

sierpień-wrzesień 2021 r. 

3 Zgłaszanie uwag do diagnozy wrzesień-październik 
2021 r. 

4 

Opracowanie projektu Strategii (w formie tekstowej oraz 
graficznej), zawierającej wnioski z diagnozy, o której mowa w pkt 
2, wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami i 
reprezentantami jednostek gminnych, a także elementy wskazane 
w art. 10e ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym 

październik-listopad 
2021 r. 

5 
Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii z podmiotami 
wymienionymi w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

listopad-grudzień 2021 r. 

6 Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, o 
których mowa w pkt 5 

grudzień 2021-styczeń 
2022 r. 

7 

Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi województwa 
wielkopolskiego w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 
w strategii rozwoju województwa 

grudzień 2021-styczeń 
2022 r. 

8 

Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko w sprawie konieczności sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko lub jej braku 

grudzień 2021-styczeń 
2022 r. 

9 

W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się 
prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, 
zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy 
oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ 

styczeń-luty 2022 r. 

10 Przyjęcie Strategii rozwoju gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 
przez Radę Gminy Kawęczyn w drodze uchwały luty – kwiecień 2022 r.  
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVII/260/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym 

trybu jej konsultacji 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy do 2020 r nie precyzowała formy oraz trybu 
opracowywania dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. Przepisy odnośnie 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju, w tym trybu jej 
konsultacji zostały dodane do przepisów ustawy o samorządzie gminnym na mocy art. 2 ustawy z 
15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw. Weszły one w życie w dniu 13.11.2020 r., uzupełniając regulacje zawarte w ustawie 
gminnej o normy prawne opisujące m.in: 
1)charakterystykę prawną strategii rozwoju gminy (art. 10e u.s.g.); 
2)procedurę jej opracowywania, uchwalania, a następnie aktualizowania (art. 10f u.s.g.). 
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ww. ustawy: „wprowadzane w pierwszym etapie zmiany 
mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach 
strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Zgodnie z art. 10e ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym "Gmina może opracować 
strategię rozwoju gminy". Strategia rozwoju jest dokumentem określającym cele i kierunki 
rozwoju oraz formułującym optymalne sposoby ich realizacji. Jest sporządzana dla zapewnienia 
wysokiej jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju gospodarczego gminy, uwzględniając 
zaangażowanie wszystkich interesariuszy rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem roli i 
odpowiedzialności za realizację konkretnych działań, leżących po stronie samorządu gminy. 
Strategia rozwoju gminy jest dokumentem przyjmowanym przez Radę Gminy, ma charakter 
kierunkowy dla całokształtu działań prowadzonych przez samorząd gminy na rzecz kształtowania 
jej rozwoju a jednocześnie stanowi informacje dla mieszkańców oraz partnerów społecznych i 
gospodarczych o założeniach rozwoju gminy. 

Gmina Kawęczyn posiada strategię, która jest aktualna do 2023 r. jednak zachodzi potrzeba 
sporządzenia nowego dokumentu, który oprócz zmieniających się uwarunkowań i wyzwań 
rozwojowych, uwzględniać będzie także aktualny stan prawny w zakresie przepisów formułujących 
prowadzenie rozwoju gminy. Pojawiają się interpretacje, że jeśli gmina posiada dotychczas 
obowiązująca strategię, a nie spełnia ona ww. warunków z art. 10e u.s.g., to należałoby dokonać 
jej aktualizacji. Wówczas będzie ona spójna właśnie z ww. strategiami województwa i rozwoju 
ponadlokalnego.  

Strategię rozwoju gminy Kawęczyn planuje się opracować na okres 2022 -2030, z 
zastrzeżeniem możliwości jej aktualizacji lub zmiany przed rokiem 2030 w przypadku wystąpienia 
okoliczności istotnie zmieniających uwarunkowania dalszego rozwoju gminy.  

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn ma na celu określenie wizji rozwoju oraz 
wyznaczenie celów i kierunków działań jakie należy podjąć w perspektywie do 2030 roku. 
Strategia Rozwoju będzie podstawą procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze 
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Gminy będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do rozwoju zgodnego z aspiracjami 
mieszkańców i przedsiębiorców. Istotnym elementem prac nad Strategią rozwoju będzie 
uwzględnienie uwarunkowań i celów wynikających z nowych priorytetów polityki UE, polityki 
krajowej zdefiniowanej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. 
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