
UCHWAŁA NR XXXII/502/21 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Kluczbork do 2030 roku 

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Kluczbork do 2030 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/502/21 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 26 maja 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 
do 2030 roku 

l.p. Działanie Ramowy termin 
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku 
Maj 2021 

2. Opracowanie wniosków z diagnozy (Raportu diagnostycznego) 
opracowanej na potrzeby przygotowania projektu Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku 

Czerwiec 2021 

3. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych i kierunków 
działań w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

 III kwartał 2021 

4. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Kluczbork do 2030 roku 

III/IV kwartał 2021 

5. Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 
6 ust. 1ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

IV kwartał 2021 

6. Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz 
zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na 
stronie BIP Gminy   

IV kwartał  2021 

7. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków  IV kwartał  2021 
8. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu dokumentu Strategii  IV kwartał 2021 / I kwartał 2022 
9. Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Kluczbork do 2030 r. Zarządowi Województwa Opolskiego do 
zaopiniowania spójności ze strategią rozwoju województwa 

I kwartał 2022 

10. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy (termin nie uwzględnia 
przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur 
niezależnych od Gminy Kluczbork, w tym dotyczących kwestii 
oceny oddziaływania na środowisko) 

I kwartał 2022 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz ustawową konieczność zachowania spójności 
z będącymi w opracowaniu Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Strategią Rozwoju 
Subregionu Północnego Opolszczyzny do roku 2030, wskazane wyżej terminy mogą ulec modyfikacji. 
Zmiana taka nie wymaga podjęcia uchwały w sprawie zmiany przyjętego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork do 2030 roku”. 

Konsultacje dokumentu prowadzone będą zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Gminy 
Kluczbork. 

Tryb konsultacji przebiegać będzie następująco: 

1. Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji zostanie umieszczone co najmniej na stronie 
internetowej Gminy Kluczbork. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa wyżej, zawierać będzie informacje nt. przedmiotu i metody 
przeprowadzenia konsultacji oraz terminu i sposobu wnoszenia uwag do projektu dokumentu. 
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3. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie zawierające w szczególności 
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. 

4. Wszystkie niezbędne materiały zostaną w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych 
udostępnione w formie elektronicznej. 

5. Konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju odbędą się w sposób i w terminie określonymi w ww. ogłoszeniu.
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