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z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXX/.../2021

RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca uchwa% w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
"Strategii Romo3u Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030", w tym trybu jej konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju

Na podstawie art. lOf ust. 1 ustawy z8 marca 1990roku osamorządzie gmiru'iym (Dz.U. z2020r.,
poz. 713 il378) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1295, z 2020 r. poz. 1378 i2327 oraz z 2019 r. poz. 2020) w związku z uchwa% nr
IX/69/2015 Rady Miejskiej wSępólnie Krajeńskim zdnia 24czerwca 20l5r. wsprawie zasad itrybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20l6r.
poz. 3354) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zdnia 24 lutego 2021r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy
Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza się następujące zmiany:
l) po § 1 dodaje się § la w brzmieniu: "Postanawia się przepromdzić konsultacje z mieszkańcami Gminy
Sępólno Krajeńskie w zakresie projektu ,,Strategii R.ozsvo3u Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030";
2) załącznik do uchwały nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju
Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa a art. 6 ust
3 ustawy zdnia 6grudnia 2006roku ozasadach prowadzenia polityki rozvvo3u, otrzymuje brzmienie
określone w za%czniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w ?cie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski
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Załącznik do uchwały Nr XXX/.../202 l
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu ,,Strategii Rorwo3u Gmtny Sępólno Krajeńskie na lata 20212030", 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

Opracowanie projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030" zlecono
podmiotowi zewnętrznemu. Prace nad opracowaniem Strategii zostaną poprzedzone przygotowaniem
diagnozy strategicznej gminy w sferze społecznej, gospodarczej i infrastmkturalnej. Strategia z kolei będzie
zawierać w szczególności: cele strategiczne rozvvo3u w wymiarze społecznym, gospodarczym i
przestrzennym; kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; oczekiwane rezultaty
planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzeru'iym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia; model struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy; ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w gminie; obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju
województwa, wraz z zakresem planowanych działań; obszary strategicznej interwencji kluczowe dla
gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań; system realizacji strategii, w
tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; ramy finansowe i źródła finansowania.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozvvo3u, pro3ekt
Strategii podlega konsultacjom w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi
partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 10f ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, projekt Strategii Burrnistrz przedkłada Zarządowi
Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju
województwa. Ponadto projekt dokumentu wymaga zastosowania przepisów ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu inforrnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczących przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, zwany dalej Burmistrzem, przedstawiając
przedmiot konsultacji.
2. Konsultacje będą przebiegały w następującym trybie:

l) ogłoszenie o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie, Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
2) udostępnienie projektu Strategii oraz forrnularza zgłaszania opinii w wersji elektronicznej poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie, Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Sępólno Krajeńskie;

3) przekazanie sąsiednim gminom i ich związkom partnerom społecznym i gospodarczym projektu
Strategii w formie elektronicznej;

4) przekazanie projektu Strategii właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wersji papierowej;
5) przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa w wersji papierowej.
3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie odbędą się w formie:
l ) protokołowanego spotkania otwartego z mieszkańcami w trybie stacjonarnym lub online, w
zależności od sytuacji epidemicznej;
2) przez składanie wniosków w formie pisemnej, w tym przesyłanych drogą elektroniczną.
4. Konsultacje społeczne rozpoczną się 22 kwietnia 2021 r. i będą trwały 35 dni.
5.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone zostanie akcją informacyjną, trwającą co
najmniej7 dni, zawierającą w szczególności informacje o przedmiocie konsultacji, formie, trybie,
terminie, obszarze gminy, który obejmują oraz gmpie docelowej.
6. Projekt Strategii oraz wzór forrnularza zgłaszania opinii zamieszczony zostanie na stronie internetowej
Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie.
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7.

Konsultacje społeczne obejmą obszar całej Gminy Sępólno Krajeńskie.

8.

Udział w konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gminy oraz lokalne podmioty

9.

Burmistrz poda wyniki konsultacji do wiadomości Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, na
najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji oraz mieszkańcom gminy, w terminie do 30 dni od
daty zakończenia konsultacji.

społeczne i gospodarcze.

Harmonogram opracowania projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 20212030"

L.p.

Działanłe

1.

Określenie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem ,,Strategii
Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030", w tym trybu
jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Zebranie materiałów do części diagnostycznej oraz opracowanie
diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy
Przeprowadzenie ankietyzacji oraz warsztatów strategicznych
Opracowanie projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie
na lata 2021-2030", zawierającego elementy wymienione w art. 10f ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmim'iym
Przeprowadzenie procedury konsutacji projektu ,,Strategii Rozwoju

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Termtn realizacji
luty 2021 r.

luty 2021 r.
marzec 2021 r.

marzec - kwiecień
2021r.
kwiecień -

Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030"

czerwiec 2021 r.

Przedłożenie projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na
lata 2021 -2030" do zaopiniowania Zarządowi Województwa
Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych projektu ,,Strategii
Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030" oraz
wprowadzenie przyjętych uwag do dokumentu
Przygotowanie i przekazanie wniosków do Regionalnego Dyrektora

kwiecień - maj

kwiecień

Ochrony Środowiska oraz Paristwowego Wojewódzkiego Inspektora

sierpień 2021 r.

Sanitarnego o odstąpienie od opracowania oceny oddziaływania na
środowisko i jej opracowanie, w przypadku wskazania przez ww.
podmioty konieczności jej sporządzenia
Przedstawienie ,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata
2021 -2030" na sesji Rady Miejskiej

2021r.

maj - czerwiec
2021r.

sierpień 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski
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Uzasadnienie

Zmiana brzrnienia treści uchwały i za%cznika związana jest z doprecyzowaniem kwestii dotyczącej trybu
konsultacji opracowywanego dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 20212030".

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki
Komunalnej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany
pozytywnie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski
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