UCHWAŁA NR XLII/331/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji
Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXXVI/300/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społecznogospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym tryb konsultacji, Załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie
określone w Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Hołdyński

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B1E21B11-F0BB-4E83-8B4E-84C21CD2CA4F. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do
Uchwały Nr XLII/331/2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 września 2021 r.
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Gołdap do roku 2030, w tym tryb konsultacji.
I. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII
1. Powołanie zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju gminy zarządzeniem Burmistrza Gołdapi.
2. Opracowanie projektu strategii rozwoju gminy.
3. Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii rozwoju gminy:
1) konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbywać się będą
w formie spotkań konsultacyjnych oraz poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie
przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji
Publicznej wraz z zamieszczeniem projektu strategii i formularza zgłaszania uwag przez okres minimum 35 dni;
2) konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym
podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia dostarczenia
projektu. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji.
4. Przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu
uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
5. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w sprawie konieczności lub jej braku
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
6. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej
zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje,
o których mowa w art.51 ust.2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ oraz PWIS.
7. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i przedstawienie Radzie Miejskiej w Gołdapi.
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II. HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM STRATEGII OBEJMUJE:
Lp.

Wyszczególnienie zadań

Termin

1.

Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej maj-październik 2021 r.
Gminy Gołdap oraz opracowanie wniosków z tej diagnozy wraz
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu „Diagnozy
społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap”.

2.

Opracowanie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap październik-listopad
do roku 2030”.
2021 r.

3.

Umieszczenie projektu Strategii na stronie na stronie internetowej Urzędu grudzień 2021 r.
Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.

Konsultacja projektu Strategii z mieszkańcami, lokalnymi partnerami grudzień 2021r. -styczeń
społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym 2022 r.
Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (nie krócej niż 35 dni).

5.

Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, styczeń 2022 r.
ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników
Konsultacji, zgodnie z art.6 ust.6 ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz
zamieszczenie raportu na stronie internetowej urzędu.

6.

Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Warmińsko- styczeń 2022 r.
Mazurskiego.

7.

Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Warmińsko- luty 2022 r.
Mazurskiego.

8.

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności luty 2022 r.
i efektywności realizacji Strategii Rozwoju.

9.

Wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 luty 2022 r.
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub jej braku
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

10.

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny kwiecień 2022 r.
oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę
oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o
których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy.

11.

Przyjęcie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku maj 2022 r.
2030” przez Radę Miejską w Gołdapi w drodze uchwały.
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