UCHWAŁA NR XXXII/436/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy,
w tym trybu konsultacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 10f ust. 1 w związku z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Rady Miejskiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Gminy Toszek na lata 2021-2027.
§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 20212027, w tym tryb konsultacji o których mowa jest w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/436/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Harmonogram prac nad Strategią rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027

L.p.

Działanie

Termin realizacji

1.

Opracowanie raportu metodologicznego

Czerwiec 2021

2.

Gromadzenie danych niezbędnych do opracowania części diagnostycznej
strategii

Czerwiec 2021

3.

Przeprowadzenie analizy desk research

Lipiec 2021

4.

Opracowanie uwarunkowań w otoczeniu związanym z ze strategicznym
rozwojem gminy

Lipiec 2021

5.

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych – 3

Lipiec 2021

6.

Opracowanie syntezy prac warsztatowych i przekazanie raportu z przebiegu
warsztatów

Lipiec 2021

7.

Przeprowadzenie badań ilościowych metodą CAWI (badanie ankietowe z
mieszkańcami oraz podmiotami lokalnymi)

Lipiec 2021

8.

Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z menadżerami lokalnymi

Lipiec 2021

9.

Opracowanie syntezy wyników zrealizowanych badań ilościowych i
jakościowych i przekazanie raportu z badań

Lipiec 2021

10.

Opracowanie wizji i misji rozwoju gminy

Sierpień 2021

11.

Opracowanie celów strategicznych i operacyjnych rozwoju gminy

Sierpień 2021

12.

Opracowanie systemu wdrażania strategii

Sierpień 2021

13.

Opracowanie systemu monitorowania strategii

Sierpień 2021

14.

Opracowanie relacji z dokumentami krajowymi i regionalnymi w formie
załącznika do dokumentu

Sierpień 2021

15.

Opracowanie projektu strategii

Wrzesień 2021

16.

Konsultacje projektu strategii z pracownikami Urzędu Miejskiego

Wrzesień 2021
Wrzesień/Październik
2021
Wrzesień/Październik
2021

17.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu

18.

Opracowanie raportu z konsultacji społecznych

19.

Opracowanie i przekazanie ostatecznej wersji strategii

20.

Przedłożenie strategii do opiniowania IS/RDOŚ/Zarządowi Województwa

Listopad 2021

21.

Opracowanie marketingowego skrótu strategii

Do 15.12.2021

22.

Przekazanie ostatecznej wersji strategii

Do 15.12.2021

Październik 2021
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Tryb konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027
W związku z wejściem w życie 13.11.2020 r. art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 713 ze zm.) niezbędne jest określenie szczegółowego trybu i harmonogramu
prac nad strategią rozwoju Gminy Toszek w drodze uchwały. Konsultacje będą prowadzone zgodnie z art.6
ust. 3 - 6 ustawy dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przebiegać będą
w następującym trybie:
1) Przedmiot konsultacji: projekt Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027.
2) Cel konsultacji: pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu dokumentu, o którym mowa w ust. 1.
3) Planowany termin realizacji konsultacji: wrzesień/październik 2021 r.
4) Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Gminy Toszek.
5) Ogłoszenie informacji o rozpoczęciu realizacji procesu konsultacji społecznych zamieszczone zostanie na
stronie internetowej Urzędu Gminy Toszek, wraz z określeniem okresu realizacji oraz trybu konsultacji.
6) Opracowany projekt strategii zamieszczony zostanie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu
Gminy Toszek oraz udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Toszek.
7) Formy, w których realizowane będą konsultacje:
7.1) listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów;
7.2) narzędzia komunikacji pisemnej – formularz konsultacyjny w formie tradycyjnej;
7.3) narzędzia komunikacji elektronicznej – formularz konsultacyjny w formie online;
8) Konsultacje odbędą się w sposób oraz w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu
Gminy Toszek.
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UZASADNIENIE
Strategia rozwoju stanowi dokument formułujący kierunki i cele działań dążące do rozwoju gminy
w określonym w strategii okresie czasu. Dokument wskazuje najefektywniejsze sposoby realizacji
założonych kierunków rozwoju, na celu mając zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców gminy
oraz stałego rozwoju strefy gospodarczej obszaru.
Strategia uwzględnia potrzeby oraz szanse rozwojowe gminy, angażując w powstanie dokumentu licznych
interesariuszy z terenu gminy, m.in. władze lokalne, urzędników, lokalne środowiska gospodarcze,
przedstawicieli środowisk edukacyjnych i kulturalnych, lokalne środowiska twórcze, młodzież, organizacje
pozarządowe, liderów społeczności lokalnych, osoby inicjujące aktywności w gminie.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, strategia rozwoju gminy
spójna musi być z kierunkiem rozwoju wytyczonym przez aktualną strategię rozwoju województwa,
uwzględniając wytyczne oraz rekomendacje szczebla regionalnego, w celu zapewnienia systemowej
integralności dokumentów.Z końcem 2020 roku upłynął okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy
Toszek na lata 2013-2020.
W związku z faktem, iż 13.11.2020 r. wszedł w życie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, w drodze uchwały określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania
projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, definiowany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podjęcie uchwały w zakresie wskazanych
powyżej przepisów prawnych pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem aktualnej strategii rozwoju
Gminy Toszek, obejmującej lata 2021-2027. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały
jest celowe i uzasadnione.
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