
UCHWAŁA NR XLVI/297/2022 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój 
na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-
2031”. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-
Zdrój na lata 2022-2031, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/297/2022 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia19 maja 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 
2022-2031, w tym tryb konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

§1. Proces opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 -2031, zwanego dalej 
„Strategią”, będzie uwzględniał zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany 
zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. 
Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów 
rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na 
przestrzeni lat, szczególnie pod kątem zasadności realizacji poszczególnych zadań w korelacji z rzeczywistymi 
potrzebami społeczeństwa.  

Ewentualność sporządzenia Strategii wynika z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.). Tok postępowania dotyczący opracowania tego 
dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja opierać się będzie o zasadę jawności 
i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie 
akceptowany. 

§2. Zadania Gminy Iwonicz-Zdrój przy określaniu Strategii: 

1) przygotowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy, 

2) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy, 

3) przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami prawa opinii 
i uzgodnień; 

4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, w tym 
przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko, 

5) przeprowadzenie konsultacji Projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski, 

6) skierowanie Strategii do Zarządu Województwa Podkarpackiego w celu wydania opinii dotyczącej 
sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie określonych w strategii rozwoju województwa, 

7) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. Strategii Rozwoju Gminy. 

§ 3. 1. Strategia zostanie opracowana zgodnie z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i będzie 
spójna z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. 

2. Proces opracowania projektu Strategii został odpowiednio zaplanowany i opierał się będzie o zasadę 
jawności i otwartości. 

3. Opracowanie projektu Strategii odbywać się będzie z udziałem mieszkańców gminy, organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców i innych lokalnych liderów społeczno-
gospodarczych w trybie spotkań, podczas których wypracowane zostaną m.in. cele strategiczne, kierunki 
działań, wskaźniki. 

4. Procedura trybu opracowania projektu Strategii będzie uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ 
na jej przebieg. 

5. Strategia zostanie przygotowana zgodnie z zadaniami określonymi w § 2. 
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§ 4. 1. Za opracowanie projektu Strategii odpowiedzialny będzie Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Iwonicz-Zdrój, powołany zarządzeniem przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.  

2. Zespół ten będzie współpracował z firmą zewnętrzną – ekspertem zewnętrznym, który będzie moderował 
proces opracowania projektu Strategii. 

§ 5. 1. Konsultacje projektu Strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 - 6 powołanej ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 powołanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju odbywać się będzie w formie osobistej podczas bezpośrednich spotkań, w formie pisemnej lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Konsultacje uznane będą za ważne, bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów i osób. 

4. Konsultacje rozpoczną się ogłoszeniem na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój. Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły, 
zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wyrazić swoją opinię o projekcie 
Strategii. Konsultacje będą prowadzone w formie: 

1) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań z Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój oraz pracownikami 
Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, 

2) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość z udziałem mieszkańców gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, 

3) pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Działania informacyjno-promocyjne, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu świadomości 
społecznej oraz poszerzenie wiedzy lokalnych przedsiębiorców na temat funkcji i roli, jaką Strategia odgrywa 
w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, prowadzone będą za pomocą Internetu. 

§ 6. Harmonogram prac nad opracowaniem projektu Strategii obejmuje: 

Lp. Zadanie Ramowy termin 
  1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej gminy przygotowanej na potrzeby Strategii 
czerwiec 2022 

2. Wypracowanie założeń programowych Strategii 
 Wypracowanie założeń funkcjonalno- przestrzennych Strategii 

 
czerwiec-lipiec 2022 

 Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii  
3. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na 

lata 2022-2031 
sierpień-wrzesień 2022 

4. Konsultacje projektu Strategii – ogłoszenie konsultacji,  wrzesień 2022 
 Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii wrzesień-październik 2022 
 Przygotowanie sprawozdanie z konsultacji i jego publikacja listopad 2022 
5. Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego do zaopiniowania 
listopad 2022 

6.  Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej 
skuteczności i efektywności realizacji Strategii 

listopad 2022 

 Przygotowanie projektu Strategii uwzględniającego ewentualne 
zmiany po ewaluacji 

listopad 2022 

7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko lub uzgodnienie 
braku konieczności jej przeprowadzenia 

grudzień 2022 

8.  Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031 
przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w drodze uchwały 

grudzień 2022 
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