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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378), wprowadziła zmiany w systemie zarządzania
rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
W szczególności zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,
wprowadzające m.in. strategię rozwoju gminy jako narzędzie polityki rozwoju prowadzonej przez
samorząd gminny. Przepisy te weszły w życie 13 listopada br.
W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone zostały regulacje dotyczące sporządzania strategii
rozwoju gminy, która pomimo, że jest dokumentem nieobligatoryjnym (art. 10 e ust. 1), jest
podstawowym dokumentem strategicznym rozwoju gminy oraz jednym ze strategicznych elementów
procesu pozyskiwania środków z UE. Określone w strategii zasady, cele oraz działania na rzecz
rozwoju gminy stanowić będą wytyczne dla innych dokumentów wykonawczych w danej gminie
i tym samym powinny być bazą i punktem wyjścia do realizacji zadań gminnych w perspektywie
wieloletniej.
W ustawie określono m.in. zakres opracowania, konieczność zapewnienia zgodności strategii gminy
ze strategią rozwoju województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę.
Jednocześnie w art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazano, iż rada gminy określa
szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji w drodze
stosownej uchwały.
Pozostałe wymagania dotyczące zakresu strategii rozwoju, niezbędnych uzgodnień, konsultacji
i opiniowania projektu zostały określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Założono, że w toku prac nad nową 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.
Ponadto potrzeba przystąpienia do opracowania nowej strategii rozwoju wynika również z upływu
terminu obowiązywania bieżącego dokumentu strategicznego jakim jest „Strategia Zintegrowanego
Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020” (przyjęta uchwałą nr 140/XI/2015 w dniu 18 czerwca
2015 r.).
W budżecie Miasta Rybnika na 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 15 000 zł.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

