
UCHWAŁA NR XXIX/349/21 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 10e ust. 1 oraz art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1295 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje 

§ 1.  

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. 

§ 2.  

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy oraz tryb konsultacji 
w zakresie polityki rozwoju określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Do czasu przyjęcia dokumentu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, zachowują ważność zapisy 
uchwały nr X/109/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 
 

mgr Zdzisław Korda 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/349/21 

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Tryb i harmonogram 
opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 

Tryb prac przy opracowywaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 

l.p. Działanie Realizacja Ocena 
1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do opracowywania 

strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 
Wójt/ 

Rada Gminy 
x 

2.  Powołanie Zespołu koordynującego do pracy nad 
dokumentem 

Wójt x 

3. Wyłonienie wykonawcy opracowania Wójt x 
4.  Zebranie danych do części diagnostycznej strategii Urząd Gminy/ 

Wykonawca 
opracowania 

x 

5.  Przekazanie danych statystycznych i informacji o stanie 
gminy na potrzeby diagnozy społeczno-gospodarczej 

Urząd Gminy 
 

x 

6. Opracowanie narzędzi i przeprowadzenia badania 
ankietowego on-line dotyczącego jakości życia, 
proponowanych zmian i interwencji na terenie gminy 

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Gminy 

Zespół ds. 
koordynacji 

7. Opracowanie raportu dotyczącego jakości życia w 
gminie oraz wniosków z diagnozy 

Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

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

Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

9. Analiza celów i potencjałów rozwojowych gminy Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

10. Określenie zasad monitoringu i ewaluacji strategii/praca 
analityczno-diagnostyczna 

Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

11. Opracowanie wersji roboczej dokumentu Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

12. Przygotowanie wniosku o wydanie opinii dot. oceny 
oddziaływania na środowisko 

Wykonawca 
opracowania 

x 

13. Konsultacje wersji roboczej dokumentu z sąsiednimi 
samorządami i Samorządem Województwa Pomorskiego 

Wykonawca 
opracowania 
Urząd Gminy 

x 

14. Przeprowadzenie konsultacji społecznych Wykonawca 
opracowania 

x 

15. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

16. Opracowanie Dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Wykonawca 
opracowania 

Zespół ds. 
koordynacji 

17. Opracowanie prezentacji multimedialnej prezentującej 
założenia dokumentu strategicznego 

Wykonawca 
opracowania 

x 

18. Prezentacja multimedialna prezentująca założenia 
dokumentu strategicznego 

Wykonawca 
opracowania 

Rada Gminy 
Wójt 

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

Urząd Gminy Wójt 
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Lęborska na lata 2021-2030 

Harmonogram opracowywania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska 

Termin Zakres prac 
Maj 2021 1)Powołanie przewodniczącego i koordynatora z ramienia urzędu gminy 

2)Powołanie Zespołu koordynującego (15-20 osób) 
3)Przekazanie danych statystycznych i informacji o stanie gminy na 
potrzeby diagnozy społeczno - gospodarczej/praca analityczno-
diagnostyczna 
4)Pierwsze spotkanie Zespołu koordynującego – forma bezpośrednia  lub 
zdalna poprzez platformę google meet 
5)Opracowanie narzędzi i przeprowadzenia badania ankietowego 
on-line dotyczącego jakości życia, proponowanych zmian i interwencji 
na terenie gminy 

Czerwiec 2021 1)Opracowanie Raportu dotyczącego jakości życia w gminie 

2)Analiza celów i potencjałów rozwojowych 
3)Określenie zasad monitoringu i ewaluacji strategii/praca analityczno-
diagnostyczna 
4)Drugie spotkanie Zespołu koordynującego - forma bezpośrednia  lub 
zdalna 
5)Opracowanie wersji roboczej dokumentu 
6)Przygotowanie wniosku o wydanie opinii dot. oceny oddziaływania na 
środowisko 

Lipiec 2021 1)Konsultacje wersji roboczej dokumentu z sąsiednimi samorządami i 
Samorządem Województwa Pomorskiego 

2)Przeprowadzenie konsultacji społecznych – dwa spotkania 
konsultacyjne forma bezpośrednia  lub zdalna 
3)Opracowanie Raportu z Konsultacji Społecznych 

Sierpień 2021 1)Trzecie spotkanie Zespołu koordynującego - forma bezpośrednia  lub 
zdalna 

2)Opracowanie Dokumentu Strategii Rozwoju Gminy 
3)Opracowanie prezentacji multimedialnej prezentujące założenia 
dokumentu strategicznego 
4)Prezentacja założeń strategii na Posiedzeniu Rady Gminy 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/ 349/21
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Przedmiotem uchwały jest określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

1. Przedstawienie istniejącego stanu:
Do czasu przyjęcia dokumentu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały podstawowym dokumentem
strategicznym jest Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2010-2020 podjęta uchwałą nr
X/109/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:
Gmina Nowa Wieś Lęborska zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w zakresie
zadań własnych może opracować strategię rozwoju gminy. Przystąpienie Gminy Nowa Wieś Lęborska do
opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030” wynika także z upływu
terminu obowiązywania bieżącego dokumentu strategicznego jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Nowa
Wieś Lęborska na lata 2010-2020”.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Zasady opracowania nowej strategii rozwoju gminy przedstawione zostały w uchwalonej w dniu 15 lipca
2020 roku ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw,
która wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania
społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii
gminy, w tym m.in. zakres opracowania, konieczność zapewnienia zgodności strategii gminy ze strategią
rozwoju województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę. Ustawodawca nałożył
również na rady gminy obowiązek określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
strategii, w tym trybu konsultacji w drodze stosownej uchwały.

4. Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:
Określone w strategii zasady, cele oraz działania na rzecz rozwoju gminy stanowić będą wytyczne dla
wszelkich dokumentów wykonawczych w gminie i powinny być punktem wyjścia i podstawą do realizacji
zadań gminnych w perspektywie wieloletniej. Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego
modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, co stanowić będzie punkt odniesienia dla studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:
Strategia rozwoju gminy mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych
dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

6. Źródła finansowania:
Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2021 rok (dział 750 rozdział
75075).
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