
Projekt 
 

z dnia.............................., zgłoszony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, z późn. zm.) 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a 

§ 1. Określić szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 
2030 roku”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia....................2020 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 
2030 roku” 

1. Za komórkę odpowiedzialną za opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” 
wskazuje się Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Prace 
Wydziału wspierać będzie Zespół Zadaniowy, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
Ekspert zewnętrzny będzie moderatorem procesu budowy projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej 
do 2030 roku”. 

Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, w trybie warsztatów, 
podczas których wypracowane zostaną siatki celów strategicznych, kierunki działań podejmowanych dla ich 
osiągnięcia wraz z ich priorytetyzacją, oraz oczekiwane rezultaty planowanych działań. 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” będą prowadzone zgodnie 
z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), a także (jeśli okaże się to konieczne) 
art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uuioś). 

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. 

2. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”: 

Lp. Zadanie Ramowy termin 

1. Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu 
„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” (art. 10f usg) IV kwartał 2020 r. 

2. 

Opracowanie: 
- siatki celów strategicznych i operacyjnych do projektu „Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” 
- modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 
- obszaru zdegradowanego w obszarze miasta 

I kwartał 2021 r. 

3. 
Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań 
formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych - 
konsultacje wewnętrzne projektu strategii 

II kwartał 2021 r. 

4. Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 
roku” II kwartał 2021 r. 

5. 

Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” z właściwym organem 
dyrekcji ochrony środowiska (art. 48 ust. 1 uuioś) 

III kwartał 2021 r. 

6. Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Bielska-
Białej do 2030 roku” (art. 6 ust. 3-6 uzppr) IV kwartał 2021 r. 

7. 
Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 
roku” Zarządowi Województwa Śląskiego do zaopiniowania. (art. 10 
f ust. 2 usg) 

IV kwartał 2021 r. 

8. Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju 
Bielska-Białej do 2030 roku” (art. 10a ust. 2 uzppr) IV kwartał 2021 r. 

9. Uchwalenie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” przez 
Radę Miejską w Bielsku-Białej (art. 10 f ust. 4 usg) IV kwartał 2021 r. 

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu na trudny 
do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność 
przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju 
Bielska-Białej do 2030 roku”.
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Uzasadnienie

Wraz z końcem bieżącego roku upływa okres obowiązywania Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020
roku. Sposób opracowania nowej strategii rozwoju gminy unormowany został w uchwalonej w dniu 15 lipca
br. 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. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.

Ustawa wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego
nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną
do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie
opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych,
przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta.

Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju
województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, a także umożliwieniu
komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na obszarach
strategicznej interwencji (OSI), przy czym poza uwzględnieniem wojewódzkich OSI, gmina może proponować
OSI kluczowe dla rozwoju gminy wraz z zakresem planowanych działań.

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy,
strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych
działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto strategia
określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia
i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą
punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania
społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały,
określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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