UCHWAŁA NR LX/435/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna
na lata 2023-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) Rada Miejska w Głownie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 20232027.
§ 2. Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii
Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone
w załączniku do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
Grzegorz Szkup

Załącznik
do uchwały nr LX/435/22
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta
Głowna na lata 2023-2027, w tym tryb konsultacji
Szczegółowy tryb opracowania Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027
Opracowanie Strategii oparte będzie o prace analityczne i partycypację społeczną oraz udział
partnerów instytucjonalnych i gospodarczych. Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych
liderów społeczno-gospodarczych, w trybie warsztatów, podczas których wypracowane
zostaną elementy diagnozy sytuacji miasta, propozycje celów strategicznych, kierunków
działań podejmowanych dla ich osiągnięcia wraz z ich priorytetyzacją, a także oczekiwanych
rezultatów planowanych działań. Proces przygotowania projektu Strategii obejmował będzie:
1. Prace diagnostyczne obejmujące analizy ilościowe i jakościowe, w tym badania
ankietowe, spotkania konsultacyjne w formule warsztatów strategicznych, badania
dokumentów wyznaczających ramy kształtowania i realizacji polityki rozwoju UE, kraju
i regionu, a także spotkania robocze.
2. Wyznaczanie celów strategicznych.
3. Określenie operacyjnych części Strategii.
4. Określenie mechanizmów wdrażania, w tym ewaluacji.
Ustala się następujące zasady obowiązujące w procesie tworzenia Strategii:
1. Zasadę dążenia poprzez rozwój miasta do zapewnienia wysokiej jakości życia i warunków
rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad rozwoju
zrównoważonego.
2. Zasadę tworzenia Strategii w oparciu o ocenę zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych
uwarunkowań rozwoju miasta.
3. Zasadę partycypacji partnerów społecznych, w tym mieszkańców i ich organizacji
oraz partnerów gospodarczych i ich organizacji, w procesie tworzenia Strategii.
4. Zasadę spójności planowanego rozwoju miasta z kierunkami rozwoju województwa
łódzkiego oraz potrzebami oraz aspiracjami społeczeństwa i gospodarki miasta.
Strategia składać się będzie co najmniej z elementów określonych w art. art.10e ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.:
1. wniosków z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przygotowanej na potrzeby tej Strategii,
2. celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
3. kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
4. oczekiwanych rezultatów planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym
oraz wskaźników ich osiągnięcia,
5. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
6. ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w gminie,
7. obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa,
o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa, wraz z zakresem planowanych działań – o ile takie zostały wyznaczone

dla Gminy Miasta Głowno,
8. obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy, jeżeli takie zostaną
zidentyfikowane, wraz z zakresem planowanych działań,
9. systemu realizacji strategii, w tym wytycznymi do sporządzania dokumentów
wykonawczych,
10. ram finansowych i źródeł finansowania.
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027
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Etapy prac nad Strategią
Sporządzenie diagnozy sytuacji miasta:

warsztaty strategiczne

badania ankietowe

opracowanie diagnozy
Przygotowanie projektu Strategii (I wersja)
Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej
skuteczności i efektywności realizacji zapisów Strategii
Przeprowadzenie konsultacji 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
Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych
Uzyskanie opinii Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej
sposobu uwzględnienia ustaleń
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w województwie określonych
w strategii rozwoju województwa łódzkiego
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania
na środowisko lub uzyskanie zgody
na odstąpienie
Przedłożenie Radzie Miejskiej w Głownie projektu Strategii do
uchwalenia

Termin
do 30 września 2022 roku

do 31 marca 2023 roku
cały okres budowy strategii
kwiecień/maj 2023 roku

do 30 czerwca 2023 roku
do 31 lipca 2023 roku

wystąpienie o odstąpienie –
sierpień 2023 r.;
przeprowadzenie oceny –
wrzesień-październik 2023 r.
do 30 listopada 2023 roku

Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Ich zmiana w zakresie
nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady określającej tryb
i harmonogram.
Tryb konsultacji z podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Burmistrz Głowna.
2. Konsultacje odbędą się zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
3. Zasadą stosowaną podczas konsultacji będzie dążenie do zaangażowania w konsultacje
mieszkańców miasta oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, poprzez
informowanie o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność przekazania informacji
oraz dobór terminów i metod konsultacji dogodnych dla interesariuszy i zgodnych
z celami konsultacji.
4. Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami
miasta przeprowadzone zostaną co najmniej w sposób następujący:

a. poprzez organizację warsztatu konsultacyjnego,
b. poprzez zamieszczenie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag,
opinii i wniosków na stronie internetowej Miasta,
c. poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego składania uwag w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Głownie,
d. poprzez stworzenie możliwości składania uwag drogą listowną do wyznaczonej
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Głownie.
5. Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami, jak również z właściwym dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, zostaną przeprowadzone pisemnie – poprzez przekazanie projektu Strategii wraz
z formularzem zgłaszania uwag i wniosków.
6. Lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz mieszkańcy miasta zostaną powiadomieni
o terminie oraz sposobach konsultowania projektu strategii za pomocą: ogłoszenia
na stronie internetowej Miasta, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Głownie, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie
oraz drogą mailową w przypadku podmiotów, z którymi zwyczajowo utrzymuje się taką
formę komunikacji.

