Projekt
z dnia 4 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta
Rybnika „Rybnik 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. 10e ust. 1 oraz art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zmianami),
na wniosek Prezydent Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjąć szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika
„Rybnik 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, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia....................2020 r.
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 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. Tryb opracowania projektu Strategii
1. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030”, zwanej dalej „Strategią”, opracowany zostanie
przez Zespół zadaniowy powołany przez Prezydenta Miasta Rybnika. Rolę zespołu redakcyjnego pełnić będą
pracownicy Wydziału Analiz Urzędu Miasta Rybnika. Dodatkowo pracę Zespołu Zadaniowego wspierać
mogą eksperci zewnętrzni. Eksperci mogą być zaangażowani w: opracowanie diagnozy, przygotowanie
projektu strategii, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie ewaluacji.
2. Diagnoza opracowana zostanie zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. Projekt Strategii będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 10e ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym oraz uwzględniać wymogi określone w innych ustawach.
4. W toku prac nad Strategią zostaną uwzględnione wyniki dostępnych opracowań, analiz i raportów
dotyczących Miasta Rybnika, w szczególności uwzględniających uwarunkowania ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i przestrzenne rozwoju miasta oraz inne opracowania np. typu foresight.
5. Proces formułowania Strategii oparty będzie na modelu partycypacyjno-eksperckim, z uwzględnieniem
szerokiej reprezentacji interesariuszy, w tym w szczególności mieszkańców Miasta Rybnika, partnerów
społecznych, gospodarczych i naukowo-eksperckich oraz ciał o charakterze konsultacyjnym i doradczym
powołanych przez Radę Miasta Rybnika i Prezydenta Miasta Rybnika. W celu umożliwienia współpracy przy
tworzeniu dokumentu prowadzone będą warsztaty, spotkania konsultacyjne, oraz umieszczane będą
informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika oraz mogą być wykorzystywane inne metody
partycypacji.
6. Zapewniona zostanie możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Strategii, zgodnie
z przepisami działu III rozdziałów 1 i 3 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, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie przeprowadzana).
7. Informacje o przebiegu prac nad Strategią będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika.
§ 2. Harmonogram opracowania projektu Strategii
1. Harmonogram opracowania projektu Strategii:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie
Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem
Strategii
Prace analityczne i diagnostyczne
Warsztaty i spotkania konsultacyjne
Opracowanie projektu Strategii
Dokonanie uzgodnień w zakresie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii i jej
przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia takiej
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IV kwartał 2020 r. - I kwartał 2021 r.
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6.
7.
8.
9.
10.

konieczności
Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii
Przygotowanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii
Przedłożenie Zarządowi Województwa projektu Strategii do
zaopiniowania
Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w konsultacjach
społecznych i przygotowanie ostatecznej wersji projektu
Strategii
Uchwalenie Strategii przez Radę Miasta Rybnika

II-III kwartał 2021 r.
III kwartał 2021 r.
III kwartał 2021 r.
III kwartał 2021 r.
III-IV kwartał 2021 r.

2. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie z uwagi na
trudny do określenia rozwój sytuacji związanej z epidemią COVID-19, a także na inne zmieniające się
uwarunkowania zewnętrzne.
§ 3. Tryb konsultacji projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami, z sąsiednimi gminami, ich związkami, lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi, dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odbywać się będą przy uwzględnieniu następujących
zasad:
1) ogłoszenie o konsultacjach zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz może być ogłoszone w prasie o zasięgu
lokalnym,
2) w ogłoszeniu o konsultacjach umieszcza się co najmniej informacje, o których mowa w art. 6 ust. 4
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3) projekt Strategii, wraz z innymi materiałami umożliwiającymi pełne uczestnictwo w konsultacjach,
publikowane są, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, w formie elektronicznej na stronie
internetowej o której mowa w pkt 1),
4) konsultacje prowadzone są z wykorzystaniem co najmniej dwóch z poniższych form:
a) możliwość zapoznania się z dokumentacją, poprzez wyłożenie do publicznego wglądu lub
zamieszczenie na stronie internetowej, oraz składanie uwag lub opinii w formie pisemnej lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
b) otwarte spotkanie konsultacyjne,
c) dyżur konsultacyjny,
5) zasady przekazywania uwag i opinii o projekcie określone zostały w art. 6 ust. 5 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
6) pozyskiwanie uwag i opinii w trakcie konsultacji powinno być rejestrowane, np. na piśmie, ustnie do
protokołu lub w inny skuteczny sposób,
7) sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji opracowywane jest zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Sprawozdanie zamieszczane jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Rybnika oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.
2. Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów i osób.
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3. Konsultacje przeprowadzi wydział wyznaczony przez Prezydenta Miasta Rybnika we współpracy z Zespołem
zadaniowym, o którym mowa w § 1.
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