
UCHWAŁA NR XXVII/284/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a w związku z art. 10f ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/284/21 

Rady Gminy Branice 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

Planowany tryb prac, działań oraz harmonogram opracowania i konsultacji 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 

L.p. Działanie Realizacja Ocena Termin 
realizacji 

OPRACOWANIE PROJEKTU STRATEGII 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
opracowania strategii 

Wójt Gminy 
Rada Gminy 

2. Powołanie Gminnego Zespołu ds. 
opracowania strategii 

3. Wyłonienie wykonawcy opracowania 
Wójt Gminy 

 do końca 
II.2021 

4. Zebranie danych do części diagnostycznej 
strategii 

Urząd Gminy 
Wykonawca 
opracowania 

 do końca 
III.2021 

5. 
Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy oraz 
wniosków z tej diagnozy 

Wykonawca 
opracowania 

6. 
Zdefiniowanie celów strategicznych 
rozwoju gminy w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym 

7. 
Określenie kierunków działań 
podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych 

Urząd Gminy 
Wykonawca 
opracowania 

8. Określenie oczekiwanych rezultatów 
planowanych działań 

Wykonawca 
opracowania 

9. Opracowanie propozycji modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Urząd Gminy 
Wykonawca 
opracowania 

10. 
Propozycje ustaleń i rekomendacji w 
zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w gminie 

11. 

Określenie obszarów strategicznej 
interwencji, kluczowych dla gminy, jeśli 
takie zidentyfikowano, wraz z zakresem 
planowanych działań 

12. Opracowanie projektu systemu realizacji 
strategii 

Wykonawca 
opracowania 

13. Określenie ram finansowych realizacji 
strategii wraz ze źródłami finansowania 

Urząd Gminy 
Wykonawca 
opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania 

strategii 

do końca 
V.2021 

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII 

14. 
Przesłanie projektu strategii do podmiotów 
wymienionych w art. 6 ust. 1ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

15. 

Wyłożenie projektu strategii do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i 
zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz 
zamieszczenie obwieszczenia o możliwości 
wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy oraz 
w prasie lokalnej 

Urząd Gminy  do końca 
VI.2021 

16. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków Wykonawca  do końca 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6EF2274A-75CE-4EC8-8655-4288E0938F17. Podpisany Strona 1



opracowania 
Gminny Zespół 
ds. opracowania 

strategii 

17. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu 
strategii 

Wykonawca 
opracowania 

18. Przeprowadzenie procedury strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 

Urząd Gminy 
Wykonawca 
opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania 

strategii 

VIII.2021 

19. 
Przygotowanie projektu uchwały Rady 
Gminy w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy 

Wykonawca 
opracowania Wójt Gminy do końca 

IX.2021 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Polski,

jak i Gminy Branice oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych, przepisów prawnych,

uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb mieszkańców, zasadne jest podjęcie prac

nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030. Powyższy dokument

będzie dostosowany do krajowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych. Strategia Rozwoju

Gminy Branice na lata 2021-2030 umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji rozwoju Gminy

Branice oraz koordynację i hierarchizację przyszłych działań. Dokument ten pozwoli również we

właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać

niektóre z nich, zanim się pojawią. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania

funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Dzięki jej

opracowaniu zwiększy się wiarygodność Gminy wobec partnerów zewnętrznych i grantodawców i

- co jest warte podkreślenia - planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności

lokalnej do nadchodzących zmian. Określenie w załączniku szczegółowego trybu i harmonogramu

opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji jest wymagane przez

przepis art. 10fust.1ustawy o samorządzie gminnym.

Nasza planowana Strategia Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 powinna odpowiadać na

pytanie: Co musimy zrobić, aby Gmina Branice jeszcze lepiej funkcjonowała i rozwijała się w

przyszłości?

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6EF2274A-75CE-4EC8-8655-4288E0938F17. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik

