UCHWAŁA NR XXIII/162/2021
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień
do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do
2030 roku, w tym tryb jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/162/2021
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. Tryb prac, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy
Jasień do 2030 roku.
Zasadniczo w planowaniu strategicznym wyróżnia się dwa podejścia: eksperckie oraz partycypacyjne.
Pierwsze z nich polega na realizacji całości opracowania tylko przez zewnętrznych ekspertów, co ma zapewnić
obiektywizm, odpowiedni poziom fachowy oraz sprawność realizacji. Przygotowany „na zewnątrz” kompletny
dokument poddaje się ustawowo określonym procesom opiniowania oraz konsultacjom społecznym.
W podejściu drugim, w centrum stoi nie tylko sam dokument i udział ekspertów zewnętrznych, ale także proces
jego oddolnego tworzenia poprzez cykl spotkań / warsztatów strategicznych, który wyzwala społeczną energię
i integruje lokalną społeczność wokół wspólnego dzieła. Ten aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku
tworzenia przekrojowych planów rozwoju na poziomie lokalnym, gdyż odzwierciedla uznaną w Unii
Europejskiej zasadę decentralnego działania i rozwiązywania problemów na możliwie najniższym szczeblu.
Proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku opierać się będzie zatem na modelu
partycypacyjnym, uwzględniającym szerszą możliwość udziału lokalnej społeczności niż to wynika z regulacji
ujętych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ten model
budowania Strategii powinien przyczynić się do jej demokratycznej legitymizacji, aktywizacji społeczności i jej
identyfikacji z celami i kierunkami działań określonymi w Strategii oraz solidarności z władzami
samorządowymi.
Tryb prac, w tym tryb konsultacji nad Strategią Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, będzie składał się z 4
zasadniczych etapów:
Etap nr 1 – społeczne wsparcie procesu budowania założeń Strategii.
Etap nr 2 – eksperckie przygotowanie projektu Strategii.
Etap nr 3 – czynności związane z opiniowaniem i konsultacjami społecznymi projektu Strategii określone
ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Etap nr 4 – ewaluacja ex-ante projektu Strategii oraz przedłożenie Radzie Miejskiej gotowego dokumentu do
uchwalenia.
W pierwszym etapie, po przygotowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której
mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostaną
przeprowadzone warsztaty strategiczne, obejmujące cykl 8 spotkań konsultacyjnych dla lokalnej społeczności,
w tym dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Ich celem będzie z jednej strony przekazanie
informacji o aktualnych uwarunkowań prawnych związanych z procesem opracowania Strategii, a z drugiej
strony wspólne określenie najważniejszych potrzeb rozwojowych dla Gminy Jasień w aspektach społecznych,
gospodarczych i przestrzennych (w tym dyskusja o celach strategicznych, kierunkach działań, modelu struktury
funkcjonalno – przestrzennej).
- warsztat nr 1 w Jasieniu (ogólnogminny, otwarty) dla zaproszonych gości (między innymi: Rada Miejska,
sołtysi, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy) oraz zainteresowanych mieszkańców;
- warsztat nr 2 w Jasieniu (ogólnogminny, zamknięty) dla lokalnej młodzieży w wieku szkolnym;
- warsztat nr 3 w Jasieniu (ogólnogminny, zamknięty) dla lokalnych seniorów, czyli społeczności w wieku
poprodukcyjnym;
- warsztat nr 4 (lokalny, otwarty) dla mieszkańców miejscowości: Jasień, Budziechów, Mirkowice i Świbna.
Spotkanie odbędzie się w jednej z wyżej wymienionych miejscowości i dotyczyć będzie problematyki rozwoju
tego rejonu gminy;
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- warsztat nr 5 (lokalny, otwarty) dla mieszkańców miejscowości: Bieszków, Guzów, Roztoki, Wicina i Zabłocie.
Spotkanie odbędzie się w jednej z wyżej wymienionych miejscowości i dotyczyć będzie problematyki rozwoju
tego rejonu gminy;
- warsztat nr 6 (lokalny, otwarty) dla mieszkańców miejscowości: Bronice, Golin, Jasionna, Jabłoniec, Jaryszów,
Jurzyn, Lipsk Żarki, Lisia Góra i Zieleniec. Spotkanie odbędzie się w jednej z wyżej wymienionych
miejscowości i dotyczyć będzie problematyki rozwoju tego rejonu gminy;
- warsztaty nr 7 i 8 w Jasieniu (ogólnogminne, otwarte) dla zaproszonych gości (między innymi: Rada Miejska,
sołtysi, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy) oraz zainteresowanych mieszkańców, podsumowujące etap
przygotowania projektu Strategii.
W razie uzasadnionych potrzeb, np. w wyniku postulatu mieszkańców, dopuszcza się organizację
dodatkowych warsztatów (spotkań konsultacyjnych) w określonych miejscowościach. Równolegle
przeprowadzone zostanie badanie opinii społecznej odnośnie problematyki rozwoju Gminy. Narzędziem
badawczym będą ogólnodostępne ankiety PAPI (wersja papierowa dostępna w Urzędzie Miejskim, wersja
papierowa dostępna na wyżej wymienionych warsztatach, wersja elektroniczna do własnego wydruku
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego). Gminy sąsiednie zostaną zawiadomione pisemnie
o rozpoczęciu prac nad Strategią, z prośbą o złożenie ewentualnych wniosków i sugestii, np. dotyczących
realizacji wspólnych projektów. Zakłada się również możliwość pisemnego wystąpienia do wybranych
instytucji, głównie gestorów lokalnej infrastruktury technicznej, z prośbą o przekazanie planów i zamierzeń
inwestycyjnych na terenie gminy Jasień do 2030 roku, wspierających proces lokalnego rozwoju.
W drugim etapie, na bazie ustaleń wynikających z etapu pierwszego, przygotowany zostanie projekt
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030, obejmujący w szczególności zawartość merytoryczną, o której
mowa w art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.
W trzecim etapie projekt przygotowanej Strategii podlegać będzie obligatoryjnemu procesowi opiniowania
i konsultacji społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zakłada się następujący tryb
działań:
- wystąpienie do Zarządu Województwa w celu wydania opinii o projekcie Strategii;
- konsultacje z sąsiednimi gminami. Opcjonalnie zakłada się dwie formy konsultacji w porozumieniu z sąsiednimi
Gminami: przesłanie projektu Strategii i w okresie do 35 dni zaproszenie włodarzy sąsiednich gmin bądź ich
przedstawicieli na spotkanie(a) konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Jasieniu lub przesłanie projektu Strategii
i wyznaczenie terminu do 35 dni na opinię pisemną;
- konsultacje z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (PGW WP). Opcjonalnie zakłada się dwie formy konsultacji w porozumieniu
z Dyrektorem RZGW PGW WP: przesłanie projektu Strategii i w okresie do 35 dni zaproszenie przedstawicieli
Dyrekcji RZGW PGW WP oraz Nadzoru Wodnego PGW WP na spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim
w Jasieniu lub przesłanie projektu Strategii i wyznaczenie terminu do 35 dni na opinię pisemną;
- wyłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu (wersja elektroniczna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, wersja
papierowa do wglądu w Urzędzie Miejskim);
- konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Organizacja konsultacyjnego spotkania
zamkniętego dla lokalnych podmiotów społecznych i gospodarczych w formie debaty w okresie wyłożenia
Strategii do publicznego wglądu;
- konsultacje z mieszkańcami Gminy Jasień. Organizacja konsultacyjnego spotkania otwartego dla mieszkańców
gminy w formie debaty w okresie wyłożenia Strategii do publicznego wzglądu;
- składanie ewentualnych uwag do projektu Strategii;
- przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, w tym ustosunkowanie się do zgłoszonych
uwag.
W czwartym etapie nastąpi zwieńczenie prac nad Strategią. Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wykonana zostanie ewaluacja ex-ante projektu
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Strategii przez zewnętrznego eksperta(ów). Następnie projekt Strategii zostanie przedłożony Radzie Miejskiej
do uchwalenia.
2. Tryb prac, w tym tryb konsultacji, nad przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
Równolegle do prac nad sporządzeniem projektu Strategii toczyć się będzie procedura strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu Strategii, która prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym zakłada się
następujące czynności:
- wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko opracowywanego
dokumentu;
- ogłoszenie i obwieszczenie odnośnie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i możliwości składania wniosków;
- rozpatrzenie ewentualnych wniosków;
- wystąpienie o opinię nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- wystąpienie o opinię nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- ogłoszenie i obwieszczenie odnośnie wyłożenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i możliwości składania uwag;
- wyłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu (wersja elektroniczna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, wersja
papierowa do wglądu w Urzędzie Miejskim);
- rozpatrzenie ewentualnych uwag.
- sporządzenie uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu (Strategii) i o możliwościach zapoznania
się z jego treścią oraz uzasadnienia i podsumowania, o których mowa powyżej;
- przekazanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz
z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa powyżej.
3. Tryb postępowania w zakresie sposobów informowania o pracach nad Strategią Rozwoju Gminy
Jasień do 2030 roku.
Informacje odnośnie terminów i lokalizacji warsztatów strategicznych (spotkań konsultacyjnych),
wspierających proces budowania założeń Strategii (etap nr 1), przekazywane będą z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz poprzez obwieszczenia na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i poszczególnych miejscowości. Dodatkowo, za porozumieniem stron,
dopuszcza się możliwość zamieszczania wyżej wymienionych obwieszczeń w większych placówkach
usługowych (sport i rekreacja, kultura, oświata, handel, gastronomia, itp.). Zaproszenia dla członków Rady
Miejskiej, sołtysów, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, itp., kierowane będą listownie (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej), i/lub telefonicznie, i/lub ustnie. Forma (termin, lokalizacja i zakres)
warsztatu z grupą młodzieży szkolnej zostanie uprzednio uzgodniona z dyrekcją placówek oświatowych.
Terminy i lokalizacje ewentualnych dodatkowych warsztatów strategicznych (spotkań konsultacyjnych) będą
każdorazowo ustalane indywidualnie z mieszkańcami danej miejscowości poprzez sołtysów i/lub radę sołecką.
Informacja o wyłożeniu projektu Strategii do publicznego wglądu ukaże się w formie ogłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego oraz poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
i poszczególnych miejscowości. Dodatkowo zamieszczone zostanie ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym.
W treści przedmiotowego ogłoszenia i obwieszczenia zostaną zawarte informacje o adresie strony internetowej,
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na której zamieszczono projekt w wersji elektronicznej, lokalizacji w Urzędzie Miejskim gdzie będzie dostępny
projekt w wersji papierowej, terminie i lokalizacji spotkania konsultacyjnego (debaty) oraz terminie i sposobie
przekazywania uwag do projektu. Dodatkowo, za porozumieniem stron, dopuszcza się możliwość
zamieszczenia wyżej wymienionych obwieszczeń w większych placówkach usługowych (sport i rekreacja,
kultura, oświata, handel, gastronomia, itp.). Zaproszenia na spotkanie konsultacyjne dla lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych kierowane będą listownie (z wykorzystaniem poczty elektronicznej), i/lub
telefonicznie, i/lub ustnie.
Informacje związane z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbywać się będą
zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ogłoszenie
i obwieszczenie odnośnie przystąpienia do prac nad Strategią oraz strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko i możliwości składania wniosków ukażą się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w prasie
o zasięgu lokalnym oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. W analogiczny sposób
ukaże się ogłoszenie i obwieszczenie odnośnie wyłożenia projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Będzie ono wspólne z wyżej wymienioną
informacją o wyłożeniu projektu Strategii do publicznego wglądu, a więc dodatkowo ukaże się na tablicach
ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Informacja o przyjęciu Strategii i o możliwościach zapoznania
się z jej treścią oraz o uzasadnieniu i podsumowaniu, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ukaże się w formie
ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
4. Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Zadanie
Wyłonienie wykonawcy Strategii Rozwoju Jasień do 2030 roku
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Przeprowadzenie badania opinii społecznej
Cykl spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych) wspierających
proces budowania Strategii
Sporządzenie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
Opiniowanie projektu Strategii z Zarządem Województwa
Opiniowanie projektu Strategii w związku ze strategiczną oceną
oddziaływania na środowisko
Konsultacje projektu Strategii z gminami sąsiednimi
Konsultacje projektu Strategii z RGZW PGW WP
Wyłożenie projektu Strategii do publicznego wglądu wraz z procesem
konsultacji społecznych (debata), w tym ze spotkaniem dla lokalnych
partnerów społecznych i gospodarczych oraz w związku ze strategiczną
oceną oddziaływania na środowisko
Analiza zgłoszonych uwag do projektu Strategii oraz przygotowanie
sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji
Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu Strategii zgodnie z art. 10a ust.
2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Przedłożenie projektu Strategii Radzie Miejskiej w celu podjęcia uchwały
przyjmującej dokument
Uchwalenie Strategii przez Radę Miejską w Jasieniu
Zakończenie czynności związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko

Ramowy termin
II kwartał 2021 roku
II kwartał 2021 roku
II kwartał 2021 roku
II/III kwartał 2021 roku
II/III kwartał 2021 roku
III kwartał 2021 roku
III/IV kwartał 2021 roku
III/IV kwartał 2021 roku
IV kwartał 2021 roku
IV kwartał 2021 roku
IV kwartał 2021 roku

I kwartał 2022 roku
I kwartał 2022 roku
I kwartał 2022 roku
I kwartał 2022 roku
I kwartał 2022 roku
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Powyższy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie ze względu na ewentualną konieczność
ponawiania procedury opiniowania dokumentu (punkty nr 7 i 8) oraz inne nieprzewidywalne okoliczności,
w tym ograniczenia utrudniające proces konsultacji społecznych związane z pandemią COVID-19.
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