
UCHWAŁA NR XXXII/442/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Lubicz na lata 2021 – 2028”, 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. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz.1038), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.
stanowiący szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 
2021 - 2028”, 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 i otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust.1
Statutu Gminy Lubicz. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Rybacki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/442/21 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

Szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”, 
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 Lubicz na lata 2021 – 2028”  zlecone zostanie
wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. W proces określenia siatki celów strategicznych 
i kierunków działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, włączeni zostaną liderzy społeczno – gospodarczy. 
Prace nad opracowaniem projektu Strategii poprzedzone zostaną analizą aktualnej Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego, stanu realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013-2020 oraz diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
Gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, co stanowić będzie punkt wyjściowy do opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028. 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju           
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) projekt strategii rozwoju gminy 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.” 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”  będą prowadzone zgodnie 
z art.6 ust. 3 - 6 ustawy dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeśli 
okaże się to konieczne), z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

Harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata  2021- 2028” 

Lp. Działanie Termin 
1. Określenie trybu i harmonogramu prac nad 

przygotowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Lubicz na lata 2021 – 2028” 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 

IV kwartał 2020 roku 

2. Zebranie materiałów do części diagnostycznej 
Strategii 

IV kwartał 2020 roku /                               
I kwartał 2021 roku 

3. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z 
tej diagnozy 

I kwartał 2021 roku 

4. Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w 
wymiarze społecznym, gospodarczym i 
przestrzennym, określenie kierunków działań 
podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 
określenie oczekiwanych rezultatów planowanych 
działań 

I kwartał 2021 roku 

5. Opracowanie propozycji modelu struktury 
funkcjonalno – przestrzennej gminy, propozycje 
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

I/II kwartał 2021 

6. Określenie obszarów strategicznej interwencji 
kluczowych dla gminy 

I/II kwartał 2021 

7. Opracowanie projektu systemu realizacji Strategii I/II kwartał 2021 
8. Przeprowadzenie procedury konsultacji projektu II/III  kwartał 2021 roku 
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Strategii 
9. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków III  kwartał 2021 roku 
10. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii 

przedłożenie do zaopiniowania 
III  kwartał 2021 roku 

11. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 

III  kwartał 2021 roku 

12 Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na 
lata 2021 - 2028 

do końca IV kwartału 2021 roku 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Rybacki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z wprowadzoną do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zmianą, która weszła
w życie 13 listopada 2020 roku, rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowy tryb i harmonogram
opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ze względu na
złożoną procedurę konsultacji strategii rozwoju gminy, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, harmonogram prac związanych
z opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021- 2028” uległ wydłużeniu.
Pozwoli to również na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy z uwzględnieniem zgłaszanych
potrzeb dotyczących wydłużenia czasu na zgłaszanie uwag do projektu strategii.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Rybacki
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