
UCHWAŁA NR LIX/536/23 
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023 – 
2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii i trybu 

konsultacji 

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 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 i 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.), Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Ochotnica Dolna na lata 2023-2033. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 
2023-2033, w tym tryb konsultacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 
2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Maciej Mikołajczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/536/23 

Rady Gminy Ochotnica Dolna 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

Szczegółowy tryb opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023-2033 (SR-GOD), w tym tryb 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju 

Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu SR-GOD uwzględnia akty prawne mające 
wpływ na jej przebieg, w tym: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 
poz. 1295 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. 
zm.), ustawę 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 (Dz.U. z 2020 
poz. 283 z późn. zm.). 

Projekt SR-GOD będzie zawierał elementy wynikające z art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. Strategia zostanie opracowana w formule partycypacyjno-eksperckiej. Proces 
opracowania Strategii będzie upubliczniony poprzez www.ochotnica.pl. 

Przygotowanie SR-GOD obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. 

2) Opracowanie założeń programowych SR-GOD, w tym celów i kierunków działań oraz oczekiwanych 
rezultatów i wskaźników. 

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych SR-GOD, w tym modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie, charakterystykę obszarów strategicznej interwencji wraz z zakresem planowanych 
działań. 

4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych SR-GOD, w tym określenie systemu realizacji SR-GOD 
i wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, określenie ram finansowych i źródeł finansowania 
SR-GOD. 

5. Opracowanie projektu SR-GOD zgodnego z przepisami, standardami i spójnego z dokumentami 
nadrzędnymi. 

6. Konsultacje projektu SR-GOD, w szczególności z: mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi sąsiednimi gminami i ich związkami, a także z właściwym Dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

·ogłoszenie na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania 
uwag do SR-GOD oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych; 

·przeprowadzenie konsultacji uwzględniając uchwałę rady gminy w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych; 

·przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności 
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja (co najmniej na stronie 
internetowej gminy). 

7. Zaopiniowanie projektu SR-GOD przez Zarząd Województwa Małopolskiego – opinia dotycząca 
sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa – Małopolska 2030. 

8. Przygotowanie projektu SR-GOD uwzględniającego ewentualne zmiany wynikające 
z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

9. Przeprowadzenie ewaluacji uprzedniej (ex ante) SR-GOD, uwzględniającej kryteria: trafności, 
skuteczności i efektywności oraz kompletności i spójności wewnętrznej. 
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10. Przygotowanie projektu SR-GOD uwzględniającego ewentualne zmiany wynikające z przeprowadzonej 
ewaluacji uprzedniej. 

11. Przeprowadzenie lub odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla SR-GOD: 

·wniosek o wydanie opinii w trybie 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 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności (lub jej braku) sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko, 

·w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla SR-GOD, 

·w przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu SR-GOD – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy – odstąpienie należy 
upublicznić. 

12. Przyjęcie SR-GOD przez Radę Gminy w drodze uchwały. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/536/23 

Rady Gminy Ochotnica Dolna 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

Harmonogram pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2023-2033 (SR-GOD) 

Etap prac Produkt Termin 

1.Rozpoczęcie prac nad SR-GOD 

·Zespół strategiczny (eksperci i 
pracownicy oraz władze UG) 
·Uchwała o przystąpieniu do prac nad 
SR-GOD 

luty 2023 

2.Analiza realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy Ochotnica 2016-2022 

·Raport – ocena stopnia realizacji 
strategii, rekomendacja w obszarze 
celów dla nowej strategii 

luty – marzec 2023 

3.Badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród mieszkańców ·Wyniki ankiet luty – marzec 2023 

4.Opracowanie Diagnozy stanu gminy ·Diagnoza stanu gminy  
·Wyciąg z diagnozy marzec – kwiecień 2023 

5.Warsztaty rozwojowe z mieszkańcami ·Raport z warsztatów rozwojowych, 
analiza potencjałów i wyzwań kwiecień 2023 

6.Panel ekspercki z lokalnymi liderami ·Raport z panelu, analiza potencjałów 
i wyzwań kwiecień 2023 

7.Opracowanie pierwszego projektu SR-
GOD  ·Projekt Strategii maj – czerwiec 2023 

8.Przeprowadzenie konsultacji społecznych ·Raport z konsultacji czerwiec 2023 
9.Modyfikacja projektu SR-GOD na bazie 
wyników konsultacji społecznych ·Projekt Strategii czerwiec 2023 

10.Przeprowadzenie konsultacji 
z instytucjami 

·Pisma z instytucji potwierdzające 
konsultacje 

czerwiec – sierpień 
2023 

11.Ewentualne opracowanie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko jeżeli 
zostanie zalecona przez RDOŚ – podmiot 
zewnętrzny 

·Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko lipiec – sierpień 2023 

12.Zaopiniowanie projektu SR-GOD przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego 

·Uchwała Zarządu Województwa 
Małopolskiego 

sierpień – wrzesień 
2023 

13.Ewentualne poprawki/ uzupełnienia SR-
GOD ·Końcowy Projekt Strategii październik 2023 

14.Ocena ex-ante projektu strategii ·Raport z oceny ex-ante październik 2023 
15.Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy 
Ochotnica Dolna 2023-2033 ·Uchwała Rady Gminy październik – listopad 

2023 

Harmonogram nie obejmuje spotkań i warsztatów zespołu strategicznego. 

Terminy pośrednie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, zakłada się, że SR-GOD zostanie 
przyjęta do końca 2023 roku. 
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