
UCHWAŁA NR XXVIII.181.2020 
RADY GMINY BRAŃSZCZYK 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                   
z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) Rada Gminy w Brańszczyku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Brańszczyk na lata 2021-2025, w tym tryb konsultacji, o których mowa w 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.), stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Ewa Wielgolaska 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII.181.2020 

Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 26 listopada 2020 r.  

 

 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu 

 

Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 

 

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk 

na lata 2021-2025 zwanej dalej Strategią:  

1) Powołanie ekspertów zewnętrznych do opracowania projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025, do zadań ekspertów należeć będzie:  

a) opracowanie założeń do projektu Strategii,  

b) opracowanie projektu Strategii,  

c) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Brańszczyk w celu 

poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Brańszczyk;  

d) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. l0e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z 

przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2; 

2) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1295 ze zm.), w trybie o którym mowa w§ 2, zwanych dalej: Konsultacjami;  

3) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie 

sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) 

oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brańszczyku;  

4) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;  

5) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa 

Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa;  

6) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.  

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:  

1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Brańszczyk w 

formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu 

Strategii;  

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Brańszczyk oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 

Brańszczyk do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;  

3) przekazanie do konsultacji z przedstawicielami sąsiednich gmin, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Brańszczyk oraz z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii. 
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§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii: 
 

Działanie Termin realizacji 

Opracowanie Projektu strategii 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Brańszczyk 

 Listopad 2020 r. 

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród 

mieszkańców gminy* 
 Listopad 2020 r.  

Przygotowanie projektu Strategii   

 
Grudzień 2020 r. 

Konsultacje społeczne projektu strategii 

Przesłanie projektu strategii do konsultacji (dla 

podmiotów wymienionych w art.6 ust.3 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju) 

Grudzień 2020 r. 

Wyłożenie projektu strategii do informacji 

publicznej (w siedzibie Urzędu Gminy, stronie 

BIP Gminy) 

Grudzień 2020 r. 

Zbieranie uwag i wniosków do strategii Styczeń 2021 r. 

Analiza zgłoszonych uwag i wniosków wraz z 

raportem z przeprowadzenia konsultacji projektu 
 Styczeń  2021 r. 

Przygotowanie ostatecznej wersji projektu 

strategii 
Styczeń 2021 r. 

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 
Styczeń/Luty 202 r. 

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy 
Marzec 2021 r. 

*ze względu na charakter prowadzonych badań, dane zadania zostały zrealizowane w 

październiku 2020 r.  
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