
UCHWAŁA NR XL/246/22 
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 
2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą 
do roku 2030. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Goniądz 
na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Tomasz Jędrzejczak 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/246/22 

Rady Miejskiej w Goniądzu 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 
2027 z perspektywą do roku 2030 

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 
2027 z perspektywą do roku 2030, zwanej dalej Strategią: 

1. opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy; 

2. przeprowadzenie warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań 
strategicznych; 

3. przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834); 

4. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii, o których mowa 
w art. 6ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1057) w trybie, o którym mowa w § 2, zwanych dalej konsultacjami; 

5. 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 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej gminy; 

6. opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenie Zarządowi 
Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji 
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwie, określonych w strategii rozwoju 
województwa; 

7. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii; 

8. opracowanie ostatecznego projektu Strategii oraz przyjęcie dokumentu w drodze uchwały Rady Miejskiej 
w Goniądzu. 

§ 2. Konsultacje dotyczące 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 2021 r. poz. 1057) będą przebiegać w następującym trybie: 

1. ogłoszenie o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Goniądz, o terminie i sposobie przekazywania 
uwag do projektu Strategii; 

2. udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej 
wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków; 

3. zebranie opinii dotyczących projektu Strategii od przedstawicieli sąsiednich gmin, lokalnych partnerów 
społecznych i gospodarczych, od dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną 
przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przekazanie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, 
opinii i wniosków. 

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii: 

Czynność Planowany termin 
Opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym 
przeprowadzenie badań ankietowych 

luty – marzec 2022 

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z 
interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i 
działań strategicznych 

kwiecień – maj 2022 
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Przygotowanie projektu Strategii maj - czerwiec  2022 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących 
projektu Strategii, w tym zebranie opinii mieszkańców, 
od przedstawicieli sąsiednich gmin, lokalnych 
partnerów społecznych i gospodarczych, od dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

czerwiec – lipiec 2022 

Zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, 
ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania 
z przebiegu i wyników konsultacji 

lipiec 2022 

Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego 
wyniki konsultacji i przedłożenie Zarządowi 
Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii 
dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie, określonych 
w strategii rozwoju województwa 

sierpień 2022 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu Strategii wrzesień - październik 2022 

Opracowanie ostatecznego projektu Strategii oraz 
przyjęcie dokumentu w drodze uchwały Rady Miejskiej 
w Goniądzu 

październik 2022 

Wskazany harmonogram ma charakter ramowy, a wskazanie powyżej terminy realizacji poszczególnych 
zadań są orientacyjne ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z pandemią COVID-19. 
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UZASADNIENIE 

 
 

Przedkładany projekt Uchwały dotyczy prac związanych z przystąpieniem 
do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022  – 2027 z perspektywą 
do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym 
trybu konsultacji społecznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Goniądz z perspektywą do roku 2030 stanowić będzie istotny dokument 
planowania rozwoju lokalnego, określający kluczowe kierunki rozwoju gminy. Strategia wskazywać będzie 
wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie  
jej obowiązywania. Dokument będzie też zawierał syntetyczną diagnozę Gminy w zakresie sytuacji 
społeczno-ekonomicznej oraz analizę strategiczną jej słabych i mocnych stron. Jest jednym z podstawowych 
instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej 
polityki rozwoju gminy. Strategia służyć ma wzrostowi atrakcyjności gminy dla jej mieszkańców,  
dla aktywności ekonomicznej oraz dla przyjezdnych. Konieczność opracowania nowego dokumentu jest 
warunkowana przez dynamiczne zmiany zachodzące w polityce społeczno-gospodarczo-przestrzennej 
w samej gminie, jak również w kraju i Europie. Opracowanie Strategii pozwoli określić najbardziej 
efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego obszaru. Strategia wpłynie również na budowę 
wizerunku jednostki, tworząc jej wizytówkę, która jest swoistym źródłem informacji dla grona podmiotów 
gospodarczych, inwestorów i mieszkańców. Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich 
zainteresowanych, w szczególności samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i oczywiście 
mieszkańców gminy. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Strategii będzie Urząd Miejski 
w Goniądzu, a Partnerami Urzędu przy realizacji Strategii (zarówno pod względem wykonawczym,  
jak i finansowym) będą gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, partnerzy z sektora 
prywatnego i mieszkańcy. Udział w procesie tworzenia Strategii różnorodnych partnerów i rozdzielenie  
ról pomiędzy specjalistów, partnerów społecznych i decydentów sprawi, że prace nad Strategią nie będą 
wyłącznie procedurą urzędniczą, ale staną się płaszczyzną współpracy wszystkich środowisk społecznych, 
odpowiedzialnych i zainteresowanych rozwojem naszej gminy. 

Strategia Rozwoju będzie dokumentem określającym główne kierunki rozwoju 
w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Zapisy w dokumencie 
strategicznym zostaną ujęte tak, aby zapewnić optymalne spektrum możliwości pozyskiwania środków 
unijnych dla realizacji zawartych w strategii celów. Nowa strategia będzie maksymalnie spójna z wytycznymi 
unijnymi w obecnym ich kształcie i będzie korespondować z dokumentami planistycznymi różnych szczebli, 
w tym m.in.: Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Planem na rzecz Odbudowy Europy (Next 
Generation EU) czy Krajowym Planem Odbudowy. 
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