
UCHWAŁA NR XL/232/2021 
1ADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii 
Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do 

roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Na podstawie art. lOe ust. 2-4, lOf ust. 1 i art. lOg ust.l, ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (jednolity tekst Dz. U . z 2021 r. poz. 1057) Rada 
Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, 
Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030". 

§ 2. Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla 
Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030", w tym 
konsultacji, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uphwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady 
liejskiej 

Katarzyna Skuza 



Załącznik 
do Uchwały Nr XL / 232/ 2021 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii 
Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, 

Szydłów i Tuczępy do roku 2030" 

1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania 
rozwojem, dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju jest 
strategia rozwoju. Gminy sąsiadujące ze sobą, powiązane funkcjonalnie, mogą 
opracować strategię ponadlokalną będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w 
zakresie ich terytorium. 

2. Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1378) wyznaczyła na 
poziomie współpracy międzygminnej strategię rozwoju ponadlokalnego, która jest 
jednym z dokumentów, stanowiących podstawę do pozyskania środków 
finansowych z UE w ramach mechanizmu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 
Wyznaczyła nowe podejście w zakresie opracowania strategii ponadlokalnej, 
wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, czy 
gospodarczych, wynikających z obszaru funkcjonalnego. 

3. Prace dotyczące opracowania Strategii Ponadlokalnej będą prowadzone 
w poszanowaniu zasady partnerstwa i współpracy. Taki sposób ma na celu 
umożliwienie szerokiej dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami, uzyskanie 
dodatkowych informacji, a także odpowiedzialności za powodzenie realizacji 
Strategii. 

4. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Strategia ponadlokalną zawiera: 
1) wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów 
funkcjonalnych, 

2) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym, 

3) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 
4) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia, 
5) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin objętych strategią, 
6) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminach objętych strategią, 
7) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, 

o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), wraz 
z zakresem planowanych działań; 



8) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gmin objętych strategią, jeżeli 
takie zidentyfikowano wraz z zakresem planowanych działań, 

9) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 
wykonawczych, 

10) ramy finansowe i źródła finansowania. 
5. Komórką odpowiedzialną za opracowanie projektu „Strategii Ponadlokalnej dla 

Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do 
roku 2030" będzie Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku. Ekspert zewnętrzny będzie 
moderatorem procesu budowy projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-
Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030". 

6. 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. 

7. Konsultacje projektu strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy 
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), a także (jeśli 
okaże się to konieczne) z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

8. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie 
internetowej gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów 
i Tuczępy. 

9. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu strategii: 

L p . Zadanie 
Ramowy 
termin 

1. 

Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu 
„Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, 
Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030". 
Przystąpienie do opracowywania dokumentu strategii. 

IV kwartał 2021 

2. 
Przeprowadzenie kampanii-informacyjno-promocyjnej. Ogłoszenie 
o przystąpieniu do opracowywania Strategii na stronach 
internetowych gmin partnerskich. 

IV kwartał 2021 

3. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych. I kwartał 2022 

4. 

Wypracowanie założeń programowych (w tym drzewa celów 
strategicznych i operacyjnych), funkcjonalno-przestrzennych oraz 
wdrożeniowych do projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: 
Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów 
i Tuczępy do roku 2030". 

I kwartał 2022 



5. 

Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań 
formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych -
przeprowadzenie badań opinii z lokalnymi liderami, interesariuszami 
gmin partnerskich. 

I kwartał 2022 

6. 
Opracowanie projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-
Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy 
do roku 2030". 

II kwartał 2022 

7. 

Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Ponadlokalnej dla 
Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, 
Szydłów i Tuczępy do roku 2030" z właściwym organem dyrekcji 
ochrony środowiska i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym. W przypadku uzgodnienia konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na 
środowisko projektu Strategii Ponadlokalnej, zawierającą informacje, 
o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

II kwartał 2022 

8. 

Przedłożenie projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-
Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy 
do roku 2030" do konsultacji m.in. z zarządem województwa, 
zarządami powiatów, sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 
partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin. 
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz 
jego publikacja. 

II kwartał 2022/ 
III kwartał 2022 

9. Sporządzenie wersji końcowej Strategii uwzględniając uwagi 
z konsultacji społecznych. III kwartał 2022 

10. 
Uchwalenie „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, 
Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 
2030" przez Radę Miejską w Szydłowie. 

IV kwartał 2022 

10. Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie 
trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, 
a także 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 z epidemią COVID -19 . 

11 .Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany uchwały. 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XL / 232/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
„Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, 

Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030" 

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 
lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 1378). Ustawa wprowadziła istotne zmiany 
w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, 
przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane 
modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020, z perspektywą do 2030 roku. 

Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii 
gmin, w tym także strategii ponadlokalnych. Inwestycje z nich wynikające mają być 
preferowane podczas naborów o środki Unii Europejskiej w ramach nowej 
perspektywy na lata 2021-2027. Ustawodawca nałożył na rady gmin obowiązek 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu 
konsultacji w drodze stosowanej uchwały. 

Potrzeba opracowania dokumentu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-
Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030" 
pozwoli jednostkom samorządów, które na mocy podjętych uchwał i porozumienia 
zawarły partnerstwo prowadzić w sposób racjonalny i efektywny działania dla 
osiągnięcia celów strategicznych zsynchronizowanych z nowa perspektywą unijną na 
lata 2021-2027. Opracowanie dokumentu strategii w sposób szczególny umożliwi 
realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli pakietów projektów, które 
muszą zostać przygotowane i wdrożone przez partnerstwa samorządów. 

Biorąc powyższe pod uwagę uchwała jest zasadna i konieczna. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


