
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 NR 236/XXXIII/2022                             

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, tj.z dnia 09.03.2022 r..) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.), Rada Gminy Smyków uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-
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 i nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr 236/XXXIII/2022 

Rady Gminy Smyków 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, w tym 

tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Smyków na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne 

mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, t.j z 

dnia 09.03.2022r.), ustawę 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 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2373, 2389.). 

 

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami 

art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

składają się w szczególności: 

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 

przygotowanej na potrzeby strategii; 

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030: 

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników; 

     3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-

2030: 

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami  

i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa 

świętokrzyskiego i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem 

planowanych działań; 

 

     4) Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030: 
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4.1) Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, w tym 

wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania; 

 

      5) Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, zgodnego z przepisami, 

standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych; 

 

      6) Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 – dokument podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi  

i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: 

6.1) Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie  

i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz 

terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu 

lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono 

projekt, 

6.2) Przeprowadzenie konsultacji, 

6.3) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego  

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co 

najmniej na stronie internetowej gminy; 

 

     7) Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 – przekazanie dokumentów 

zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii 

rozwoju województwa; 

 

    8) Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania; 

    9) Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030; 

 

   10) Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji ex-ante; 

 

   11) Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030: 
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11.1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389.) do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 

11.2) W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Smyków na lata 2023-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, 

11.3) W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 - odstępuję się od czynności 

wynikających z ustawy; odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na 

środowisko; 

     12) Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 przez Radę Gminy Smyków w drodze 

uchwały. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały 

 Nr 236/XXXIII/2022 

Rady Gminy Smyków 

            z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU PROJEKTOWEGO  

nad opracowaniem  

„STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW  

NA LATA 2023-2030” 

  

Harmonogram prac zespołu projektowego został opracowany  

na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja 2022 r. 

pomiędzy: 

Gminą Smyków z siedzibą: Smyków 91, 26-212 Smyków 

a Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.  

z siedzibą: ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów  

 

Lp. ZADANIE TERMIN 

ETAP I – OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

I PRZESTRZENNEJ DLA GMINY SMYKÓW  

1. 
Powołanie zespołu do spraw opracowania „Diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” 

30.05.2022r. 

2.  
Przygotowanie scenariusza „Diagnozy społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej dla Gminy Smyków” 

30.05.2022r. 

3. 
Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu do spraw opracowania 

Diagnozy 

30.05.2022r. 

4. 

Opracowanie konceptualizacji badań ankietowych dotyczących 

poziomu rozwoju Gminy Smyków; 

 Ankieta do badań społecznych w Gminie Smyków; 

 

30.05.2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

5. Opracowanie ankiety do badań społecznych 30.05.2022r. 

6. 
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy; 

redystrybucja i zebranie ankiet 

03.06.2022r. 

7. Opracowanie i analiza ankiet 13.06.2022r. 

8. 

Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania 

Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Smyków: 

- posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych lub niewykonanych 

zadań inwestycyjnych, 

 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, 

 Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, 

 Sprawozdań z wykonania budżetu za 2019, 2020 i 2021 rok, 

 Uchwała budżetowa Gminy Smyków na 2022r., 

 Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 2019, 

2020 i 2021, 

 Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2019, 

2020 i 2021, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030, 

Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących Gminy 

Smyków. 

 

13.06.2022r. 

9. 

Opracowanie Diagnozy według następującego scenariusza: 

Spis treści 

ROZDZIAŁ I – WPROWADZENIE  

ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY 

SMYKÓW 

ROZDZIAŁ III – STREFA SPOŁECZNA  

3.1. Demografia  

3.2. Jednostki organizacyjne 

3.3. Oświata 

3.4. Pomoc społeczna  

3.5. Kultura, sport i turystyka 

3.6. Ochrona zdrowia  

3.7. Bezpieczeństwo publiczne 

ROZDZIAŁ IV - STREFA GOSPODARCZA 

4.1. Gospodarka 

4.2. Rynek pracy 

4.3. Sytuacja finansowa Gminy Smyków 

ROZDZIAŁ V - STREFA PRZESTRZENNO-

ŚRODOWISKOWA 

11.07.2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

5.1. Gospodarka przestrzenna 

5.2. Zasoby przyrodnicze  

5.3. Ochrona środowiska oraz zabytków 

5.4. Lokalny transport zbiorowy 

ROZDZIAŁ VI – OBRAZ GMINY SMYKÓW WEDŁUG 

DANYCH GUS NA DZIEŃ 31.12.2020R.  

ROZDZIAŁ VII – PODSUMOWANIE ANKIET Z BADAŃ 

SPOŁECZNYCH  

7.1. Konceptualizacja problematyki badawczej do badań ankietowych 

dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków 

7.2. Analiza ankiet z badań społecznych  

7.3. Wzór formularza ankiety do badań społecznych w Gminie 

Smyków w zakresie opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030” 

ROZDZIAŁ VIII – WNIOSKI Z DIAGNOZY ORAZ 

REKOMENDACJE  

8.1. Sfera lokalizacyjna  

8.2. Sfera Ludności i procesy demograficzne  

8.3. Sfera Gospodarka i rynek pracy  

8.4. Sfera Lokalny transport  

8.5. Sfera Oświata  

8.6. Sfera Pomoc Społeczna  

8.7. Sfera Kultury, sportu i turystyki  

8.8. Sfera Ochrony środowiska  

8.9. Sfera Sytuacja finansowa  

8.10. Sfera Budżet i gospodarowanie mieniem komunalnym 

8.11. Sfera Gmina Smyków według danych GUS na tle powiatu  

i województwa  

8.12. Sfera dotycząca oceny potencjału rozwojowego poszczególnych 

sołectw w Gminie Smyków 

 

Spis tabel 

Spis wykresów 

 

 

ETAP II – OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW  

NA LATA 2023-2030 

10. 

Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030” przez Centrum Kreacji i Strategii 

INTERAKCJA Sp. z o.o. 

15.07.2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

11. Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego 15.07.2022r. 

12. 
Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 

2023-2030” 

15.07.2022r. 

13. 
Powołanie zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030” przez Wójta Gminy Smyków 

15.07.2022r. 

14. 
Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez Wójta 

Gminy Smyków 

22.07.2022r. 

15. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 25.07.2022r. 

16. 

Wypracowanie WIZJI i MISJI Gminy Smyków; 

 Cele strategiczne (obszary rozwojowe), 

 Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań. 

Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi i województwa 

świętokrzyskiego. 

25.07.2022r. 

17. 

Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych Gminy 

Smyków na lata 2023-2030 w podziale: 

1. Zadania strategiczne; 

1.1. Inwestycyjne, 

1.2. Społeczne, 

2. Zadania operacyjne sołectw; 

2.1. Inwestycyjne, 

2.2. Społeczne, 

3. Zadania do realizacji w ramach SRG, 

4. Zadania do realizacji w ramach PPP. 

 

25.07.2022r. 

18. 

Spotkanie zespołów projektowych z Wójtem Gminy Smyków 

i kierownikami Referatów Urzędu Gminy Smyków  

Wizja lokalna Gminy: instytucje, infrastruktura techniczna 

i społeczna, zabytki, przedsiębiorstwa, etc.  

 

29.08.2022r. 

19. 

Redakcja poszczególnych rozdziałów „Strategii Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030” 

 – ETAP II 

 

Rozdział 1 - Wprowadzenie 

1.1. Procedura tworzenia Strategii 

 

1.2. Rola Strategii oraz wynikające z niej funkcje   

1.3. Harmonogram prac 

Rozdział 2 - Ogólna charakterystyka gminy 

26.09.2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

2.1.  Położenie gminy 

2.2. Demografia 

2.3. Kultura i edukacja 

2.4. Gospodarka i Rynek pracy 

2.5. Ochrona środowiska 

2.6. Infrastruktura techniczna 

2.7. Obraz gminy Smyków według danych GUS na dzień 

31.12.2019r. 

Rozdział 3 -  Finanse i budżet Gminy Smyków 

Rozdział 4 - Partycypacja społeczna  

4.1. Wyniki badań społecznych  

4.2. Konsultacje społeczne  

Rozdział 5 - Wnioski z Diagnozy  społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej dla Gminy Smyków 

Rozdział 6 - Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Smyków 

Rozdział 7 - STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU: 

7.1. Misja Rozwoju Gminy Smyków 

7.2. Wizja Rozwoju Gminy Smyków 

7.3. Cel strategiczny  

Rozdział 8 -  OBSZARY TEMATYCZNE, PRIORYTETOWE, 

KIERUNKU DZIAŁAŃ  

8.1. Gospodarczy  

8.2. Kapitał ludzki i społeczny 

8.3. Gospodarka przestrzenna, środowisko  

i infrastruktura techniczna  

8.4. Przemysły kreatywne: kultury oraz czasu wolnego 

8.5. Partnerstwo i współpraca  

Rozdział 9 - Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy 

Smyków do realizacji w poszczególnych obszarach tematycznych 

na lata 2023-2030  
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Lp. ZADANIE TERMIN 

Rozdział 10 - Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Gminy Smyków oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.  

Rozdział  11- Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Smyków na 

lata 2023-2030 z założeniami dokumentów wyższego rzędu 

Rozdział 12 - System wdrażania, monitorowania, ewaluacji  

i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-

2030  

Rozdział 13 - Ramy finansowe realizacji i źródeł finansowania 

Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

20. 

Organizacja konsultacji społecznych - zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy 

o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),– część pierwsza, 

których celem jest przedstawienie założeń metodologicznych 

Strategii oraz wypracowanie wizji, misji i celów strategicznych oraz 

zadań inwestycyjnych, które będą objęte Strategią. 

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konsultacji 

społecznych, zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi z pandemii 

COVID-19; 

- nauczyciele, 

- sołtysi, 

- radni, 

- przedsiębiorcy, 

- proboszczowie, 

- działacze kultury, 

- działacze sportu, 

- mieszkańcy gminy. 

Tekst zaproszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania 

„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Smyków na lata 2023-2030. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), 

w związku z Uchwałą Nr ............... Rady Gminy Smyków z dnia 

................ 2022 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 

2023-2030,  

03.10.2022r. 

- 

04.11.2022r. 
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Lp. ZADANIE TERMIN 

Wójt Gminy Smyków 

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, które 

odbędą się w terminie od … do … r. 

1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz poznania 

opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego 

projektu. 

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

podlega konsultacjom z: 

1) mieszkańcami gminy Smyków, 

2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

w szczególności z działającymi na terenie gminy Smyków, w tym 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami 

3) sąsiednimi gminami,  

4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

podlega zaopiniowaniu przez: 

1) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju 

województwa, 

2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  

4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) w formie pisemnej poprzez: formularz ankiety zgłaszania uwag 

pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, 

udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Smyków, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Smyków: 

https://smykow.pl/oraz w Urzędzie Gminy Smyków. 

Wypełniony formularz ankiety należy przesłać na adres mailowy: 

............. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Smyków................ lub 

dostarczyć do Urzędu Gminy Smyków,  

2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych,  

3) w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania 

z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod 

numerem telefonu ............... wew. .........., od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy urzędu gminy. 

 

5. Program spotkania konsultacyjnego, obejmował będzie: 
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1) Otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Smyków. 

2) Prezentacja PowerPoint,  jako wprowadzenie do dyskusji, 

która prezentować będzie „Strategię Rozwoju Gminy 

Smyków na lata 2023-2030”, według następującego 

scenariusza: 

1. Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej 

Gminy Smyków,  

2. Wizja oraz misja Gminy Smyków, 

3. Obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne, 

4. Zadania inwestycyjne Gminy Smyków do realizacji w latach 

2023-2030, 

5. Zadania społeczne Gminy Smyków do realizacji w latach 2023-

2030, 

6. Monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia „Strategii 

Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”  

z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju 

 i województwa świętokrzyskiego. 

3) Prezentacja. 

4) Podsumowanie. Wnioski. Rekomendacje. 

 

6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 w 

okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Smyków, w serwisie internetowym Gminy 

Smyków: https://smykow.pl/ 

7. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z 

ich przebiegu i wyników, zawierające  

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. 

Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty 

zakończenia konsultacji: 

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Smyków, 

2) na stronie internetowej Gminy Smyków: https://smykow.pl/ 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków. 

8. Konsultacje prowadzone są przez ............ Osobą odpowiedzialną 

za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji 

jest ...................... 

9. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących  

w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag. 

10. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są  

w terminie do …2022r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. 

11. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą 

przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna 

o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi 

konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza 

zgłaszania uwag. 

  

21. 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 

2023-2030” zostaną przeprowadzone w trybie art. 6 ust. 3-6 ustawy  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeżeli okaże się to 

konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

07.11.2022r. 

-  

07.12.2022r. 

22. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii  

w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska  

w Kielcach w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych 

uwag w Strategii oraz przeprowadzenie wymaganych konsultacji 

społecznych. 

 

07.11.2022r. 

-  

07.12.2022r. 

23. 

Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 

realizacji Strategii. 

07.11.2022r. 

-  

07.12.2022r. 

24. 

Przedłożenie projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w celu 

wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa.  

(Zarząd ma 30 dni) 

 

07.11.2022r. 

-  

07.12.2022r. 

25. 

Przyjęcie przez Radę Gminy Smyków w drodze uchwały „Strategii 

Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, poprzedzone 

prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy. 

19.12.2022r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały 

 Nr 236/XXXIII/2022 

Rady Gminy Smyków 

                                 z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

Tryb konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 

 

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 podlega konsultacjom: 

1) z mieszkańcami gminy Smyków; 

2) z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Smyków 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami; 

3) z gminami: Końskie, Stąporków, Radoszyce, Mniów. 

4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

2. Konsultacje są ogłaszane przez Wójta Gminy Smyków; w ogłoszeniu o konsultacjach umieszcza 

się informacje o przedmiocie konsultacji, podmiotach uprawnionych do udziału w konsultacjach, terminie  

i sposobie przekazywania opinii i uwag do projektu, terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych oraz o adresie 

strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030. 

 

3. Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy Smyków, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronie internetowej gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz może być opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym; podmioty wymienione  

w pkt. 1 ppkt 3 i 4 zawiadamia się o konsultacjach w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

4. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz wszystkie materiały pomocnicze 

dla uczestników konsultacji udostępniane są co najmniej w formie elektronicznej, a także w miarę możliwości 

sanitarnych, technicznych i organizacyjnych w formie papierowej, przez wyłożenie do wglądu. 

 

5. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na stronie internetowej gminy  

a także na spotkaniach konsultacyjnych. 

 

6. Opinie i uwagi do projektu uczestnicy konsultacji przekazują Wójtowi w formie pisemnej lub  

w formie elektronicznej lub w inny sposób określony w ogłoszeniu, w terminie 35 dni od dnia opublikowania 

na stronie internetowej gminy ogłoszenia o konsultacjach. Nieprzekazanie opinii w tym terminie oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. 
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7. Po zakończeniu konsultacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na 

przekazanie opinii o projekcie, Wójt przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

gminy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności: 

1) informację o przebiegu konsultacji, w tym o prowadzonej akcji informacyjnej, czasie trwania konsultacji, 

zastosowanych formach i liczbie uczestników; 

2) merytoryczne podsumowanie konsultacji oraz ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

i opinii wraz z uzasadnieniem i propozycją rozstrzygnięć. 

 

8. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów 
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