
UCHWAŁA NR XXIV/310/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030 

Na podstawie  art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 713 ze zm.) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 roku poz. 1295 ze zm.) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030. 

§ 2.  Szczegółowy tryb opracowania i przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-
2030 wraz z harmonogramem opracowania projektu Strategii, w tym procesu jego konsultacji, określa załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Friedla 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXIV/310/2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania i przyjęcia projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030  

wraz z harmonogramem opracowania projektu Strategii, w tym procesu jego konsultacji. 

 

L.p. Zadanie Przewidywany termin1 

1. Przyjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w 
sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Krapkowice na lata 2021-2030. 

25 luty 2021 

2. Powołanie Zarządzeniem Burmistrza Gminnego Zespołu 
Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Krapkowice na lata 2021-2030. 
Praca zespołu nad strategią. 

od początku marca do czasu 
przyjęcia strategii 

3.  Zebranie danych do części diagnostycznej strategii oraz 
opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej gminy. 

od początku marca do 30 
kwietnia 2021  

4. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Krapkowice na lata 2021-2030, w tym m.in.: 

• zdefiniowanie celów strategicznych (społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych); 

•  określenie kierunków działań podejmowanych dla 
osiągnięcia celów strategicznych; 

• określenie oczekiwanych rezultatów, planowanych 
działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

• określenie ram finansowych realizacji strategii wraz z 
zakresem planowanych działań. 

Od początku maja 2021 do 
końca czerwca 2021 

5. Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, w tym: 

• przesłanie projektu strategii do podmiotów 
wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju; 

• wyłożenie projektu strategii do publicznej wiadomości; 

• analiza zgłoszonych wniosków i uwag oraz 
opracowanie raportu z konsultacji; 

czerwiec – sierpień 2021 

6. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Przedłożenie projektu strategii do zaopiniowania 
Zarządowi Województwa Opolskiego. 

wrzesień/listopad 2021 2021 

7. Przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz 
przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy. 

do końca listopada 2021 

 

 
1 Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać modyfikacji, w zależności od przebiegu procesu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030. 
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