
UCHWAŁA NR XXVII/257/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/187/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 w sprawie 
szczegółowego  trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn 

Na podstawie art. 10e ust.1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1057 ), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XX/187/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021w sprawie szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn wprowadza się następujące zmiany: 

1. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/257/2021 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021 – 
2030 

I.  Tryb Opracowania Projektu Strategii. 

1. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021-2030. 

2. Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030: 

a.Konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbywać się będą 
w formie spotkań konsultacyjnych oraz poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie 
przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie wraz 
zamieszczeniem projektu strategii i formularza zgłaszania uwag przez okres minimum 35 dni; 

b.Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym 
podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia dostarczenia 
projektu. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji. 

4. Przedłożenie projektu Strategii Gminy Kałuszyn Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu uzyskania opinii 
dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

5. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Warszawie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2021 poz. 247) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, 
sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu strategii, zawierającą informacje, o których mowa 
w art. 51ust.2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ oraz PWIS. 

7. Przygotowanie ostatecznego projektu strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa 
Mazowieckiego i przedstawienie Radzie Miejskiej w Kałuszynie. 

II.  Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kałuszyn 

Lp. etap Nazwa etapu Działanie Termin realizacji 
1 etap 1 Prace 

przygotowawcze 
Ustalenie wykonawcy strategii I kwartał 2021 

2 Przeprowadzenie akcji informacyjnej 
dot. Rozpoczęcia prac nad 
opracowaniem strategii, zebranie 
wniosków (pomysłów i oczekiwań) do 
strategii 

I kwartał 2021 

3 Opracowanie założeń (zasad) 
sporządzania strategii rozwoju gminy 
– określenie wizji rozwoju gminy, 
wstępne określenie celów rozwoju  

IV kwartał 2021 

4 

etap 2 Diagnoza stanu 
istniejącego, 
opracowanie założeń 
nowej strategii (wizja, 
cele rozwoju, system 
realizacji strategii, 
monitoring) 

Diagnoza sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej, z 
uwzględnieniem obszarów 

I-IV kwartał 2021 
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funkcjonalnych  
5 Sformułowanie celów rozwoju  IV kwartał 2021 
6 Określenie systemu realizacji strategii 

(w tym ram finansowych i źródeł 
finansowania) oraz systemu 
monitoringu jej realizacji  

IV kwartał 2021 

7 Opracowanie projektu strategii IV kwartał 2021- I 
kwartał 2022 

8 Opiniowanie projektu strategii IV kwartał 2021- I 
kwartał 2022 

9 Konsultacje społeczne projektu 
strategii 

IV kwartał 2021- I 
kwartał 2022 

10 Sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji, zawierające w 
szczególności ustosunkowanie się do 
zgłoszonych uwag wraz z 
uzasadnieniem 

I kwartał 2022 

11 

Etap 3 Opracowanie i 
uchwalenie projektu 
strategii 

Przyjęcie uchwały w/s strategii 
rozwoju gminy 

I-II kwartał 2022 

Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia 
i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne 
okoliczności, w tym ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku ze stanem 
pandemicznym na terenie kraju. 
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