UCHWAŁA NR XXV/184/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030 oraz
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Na podstawie art. 10 e ust. 1 oraz art. 10 f ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 oraz art. 9 pkt 5 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, poz. 2020 i z 2020 r.
poz. 1378 i poz. 2327) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030.
§ 2. Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz tryb konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowią
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Do dnia wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Rypin w sprawie przyjęcia Startegii Rozwoju Gminy
Rypin na lata 2021-2030, przedłuża się obowiązywanie Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2014-2020
przyjętej uchwałą Rady Gminy Rypin Nr XL/226/14 z dnia 30 września 2014 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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Załącznik do uchwały Nr XXV/184/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 marca 2021 r.
TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RYPIN
NA LATA 2021-2030 ORAZ TRYB KONSULTACJI PROJEKTU DOKUMENTU
Tryb prac przy opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin
l.p.

2.
3.

Działanie
Opracowanie projektu Strategii
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju Gminy
Rypin
Powołanie Zespołu koordynującego prace na dokumentem
Wyłonienie wykonawcy opracowania

4.

Zebranie danych do części diagnostycznej Strategii

1.

5.
6.

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
gminy oraz wniosków z diagnozy
Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym

7.

Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych

8.

Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań

9.

Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
gminy

10.

Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w celu wydania opinii

11.

Określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy

12.

Opracowanie projektu systemu realizacji Strategii

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Realizacja
Wójt\Rada Gminy
Wójt
Wójt
Wójt
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania
Urząd Gminy
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania
Urząd Gminy

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na

Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji

Wójt Gminy
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania
Wykonawca
opracowania

Określenie ram finansowych realizacji Strategii
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy
Przesłanie projektu Strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3
Urząd Gminy
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Wyłożenie projektu Strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Rypin oraz zamieszczenie na stronie BIP: bip.rypin.pl,
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin
Urząd Gminy
www.rypin.pl ; zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia
opinii na stronie BIP: bip.rypin.pl, na stronie internetowej Urzędu:
www.rypin.pl oraz w prasie o zasięgu lokalnym

Analiza zgłoszonych uwag i wniosków

Ocena

Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji
Zespół ds.
koordynacji

Wykonawca
opracowania,
Zespół d/s
koordynacji
Wykonawca
opracowania

Zespół ds.
koordynacji

Wykonawca
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19.

środowisko

opracowania

Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030

Wykonawca
opracowania

Wójt Gminy

Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Działanie
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowania Strategii – uchwała Rady
Gminy Rypin
Powołanie zespołu ds. koordynacji
Wyłonienie wykonawcy zadania
Zebranie danych do części diagnostycznej strategii
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
gminy oraz wniosków z tej diagnozy
Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym
Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych
Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań
Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy
Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w gminie
Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w celu wydania opinii
Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy
Opracowanie projektu systemu realizacji Strategii
Określenie form finansowych realizacji Strategii
Konsultacje projektu Strategii
Przesłanie projektu Strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Rypin oraz zamieszczenie na stronie BIP: bip.rypin.pl, zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin www.rypin.pl ;
zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP:
bip.rypin.pl, na stronie internetowej Urzędu: www.rypin.pl oraz w prasie
o zasięgu lokalnym

Termin realizacji
do końca marca 2021 r.
do końca marca 2021 r.
do końca marca 2021 r.
do końca marca 2021 r.
do końca kwietnia 2021 r.
do końca kwietnia 2021 r.
do końca kwietnia 2021 r..
do końca kwietnia 2021 r.
do końca kwietnia 2021 r.
do końca kwietnia 2021 r.
do końca maja 2021 r.
do końca maja 2021 r.
do końca maja 2021 r.
do końca maja 2021 r.
do końca czerwca 2021 r.
do końca czerwca 2021 r.

do końca czerwca 2021 r.

18.

Analiza zgłoszonych uwag i wniosków

do końca lipca 2021 r.

19.

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii

do końca lipca 2021 r.

20.

Przeprowadzenie
środowisko

21.

Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030

procedury

strategicznej

oceny

oddziaływania

na

do końca sierpnia 2021 r.
do końca września 2021 r.
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Uzasadnienie
Strategia Rozwoju Gminy Rypin jest podstawowym planem działania, który wyznacza kluczowe kierunki
przedsięwzięć samorządu gminnego i wskazuje sposoby ich osiągnięcia. Gmina Rypin przystąpiła do
opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030. Zasadne jest zatem przyjęcie
procedur opracowania nowej strategii.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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