
UCHWAŁA NR XXVIII/172/2021 
RADY GMINY GODÓW 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027 

Na podstawie podstawie art. 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027. 

§ 2. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
w tym trybu konsultacji, zawarte zostaje w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Antoni Tomas 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/172/2021 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Godów 
Tryb prac przy opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy 

Lp Działanie Realizacja Ocena 
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do 

opracowania strategii 
Wójt Gminy 
Rada Gminy 

 

2. Powołanie Gminnego Zespołu ds. 
opracowania strategii 

Wójt Gminy  

3. Zebranie danych i opracowanie diagnozy 
strategicznej z uwzględnieniem analizy 
źródeł wtórnych i analizy SWOT 

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

 

4. Zdefiniowanie głównych założeń rozwoju 
- misji, wizji i celów strategicznych 

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania strategii 

5. Zdefiniowanie strategicznych kierunków 
działań - projektów i celów operacyjnych 

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania strategii 

6. Określenie zgodności strategii z innymi 
dokumentami strategicznymi  

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania strategii 

7. Zaproponowanie źródeł finansowania 
strategii 

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania strategii 

8. Określenie systemu wdrażania strategii 
wraz ze sposobem jej monitorowania i 
ewaluacji 

Urząd Gminy 
Wykonawca opracowania 

Gminny Zespół ds. 
opracowania strategii 

Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy 

 
LP. 

 
NAZWA DZIAŁANIA 

 
TERMIN REALIZACJI 

Opracowanie projektu strategii  
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii do końca stycznia 2021 
2. Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii do końca stycznia 2021 

3. Zebranie danych i opracowanie diagnozy strategicznej z 
uwzględnieniem analizy źródeł wtórnych i analizy SWOT do końca marca 2021 

4. Zdefiniowanie głównych założeń rozwoju - 
misji, wizji i celów strategicznych do końca maja 2021 

5 Zdefiniowanie strategicznych kierunków działań - projektów i 
celów operacyjnych do końca maja 2021 

6 Określenie zgodności strategii z innymi dokumentami 
strategicznymi  do końca czerwca 2021 

7 Zaproponowanie źródeł finansowania strategii do końca czerwca 2021 

8 Określenie systemu wdrażania strategii wraz ze sposobem jej 
monitorowanie i ewaluacji do końca czerwca 2021 

Konsultacje projektu strategii  

9. Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w 
art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

10. 

Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy 
oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia 
opinii na stronie BIP Gminy oraz w prasie lokalnej 

do końca lipca 2021r. 

11. Analiza zgłoszonych uwagi i wniosków do końca sierpnia 2021r. 
12. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii do końca sierpnia 2021r. 

13. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko do końca września 2021r. 
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14. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy do końca października 2021r. 
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