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Dlaczego warto opracować strategię 
rozwoju?

Zgodnie z art. 4. Ustawy, politykę rozwoju prowadzi się na
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów
programowych oraz polityk publicznych.

Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie
instrumentów prawnych i finansowych określonych
w odrębnych przepisach.

WNIOSEK: Jednostka samorządu terytorialnego jest
zobligowana ustawowo zarówno do prowadzenia
polityki rozwoju, jak i do opracowania dokumentów,
które ją opisują, w tym strategii rozwoju.



Jaka jest funkcja strategii rozwoju?

• Planowanie strategiczne stanowi jeden z podstawowych
i najistotniejszych warunków sprawnego i efektywnego
zarządzania,

• Strategiczne podejście do planowania rozwoju danego
obszaru jest niezwykle istotne w aspekcie ubiegania
się o środki zewnętrzne, w tym o środki
strukturalne Unii Europejskiej,

• Strategia rozwoju pozwala uporządkować i rozłożyć
w czasie planowane działania.



Nowe wytyczne opracowania strategii 
rozwoju

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
z 15 lipca 2020 r. wprowadziła:

• mocniejszy nacisk na wymiar przestrzenny polityki
rozwoju,

• obowiązek szerokich konsultacji projektu strategii
rozwoju,

• bardziej sformalizowaną strukturę dokumentu.



Diagnoza stanu obecnego jako odrębny 
dokument

• W chwili obecnej na etapie opracowania jest diagnoza
stanu obecnego Gminy Dobczyce.

• Diagnoza stanu obecnego, określana jako diagnoza
społeczno-gospodarcza i przestrzenna gminy, stanowi
odrębny dokument, będący załącznikiem do właściwego
dokumentu strategicznego, a nie jest jego częścią.

• Kompleksowa i pogłębiona diagnoza stanowi punkt wyjścia
i bazę dla opracowania strategii rozwoju gminy. Zgodnie
z obowiązującym prawem, diagnoza nie jest już tylko
dobrą praktyką czy standardem realizacyjnym, ale
obowiązkiem ustawowym.



Struktura strategii rozwoju

Trzy główne części dokumentu:

- Wnioski z przeprowadzonej diagnozy,

- Część planistyczna,

- Część wdrożeniowa.



Struktura strategii rozwoju

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy:

• Sfera przestrzenna i infrastruktura techniczna,

• Sfera społeczna,

• Sfera gospodarcza,

• Potencjał organizacyjno-finansowy,

• Raport z badania ankietowego,

• Analiza SWOT.



Struktura strategii rozwoju

Część planistyczna:

• Wizja i misja rozwoju gminy,

• Cele strategiczne i operacyjne rozwoju w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym,

• Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych
i operacyjnych,

• Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze
przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,

• Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,

• Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie,

• Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju
województwa wraz z zakresem planowanych działań,

• Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy wraz z zakresem
planowanych działań (fakultatywnie).



Struktura strategii rozwoju

Część wdrożeniowa:

• System realizacji strategii, w tym wytyczne do
sporządzenia dokumentów wykonawczych,

• Ramy finansowe i źródła finansowania,

• Partycypacja społeczna.



Model przestrzenny w strategii rozwoju

• Model struktury funkcjonalno-przestrzennej jest
obowiązkowym elementem strategii.

• Obrazuje strategiczne pomysły na rozwój gminy
zorientowane terytorialnie i jest efektem zintegrowanego
procesu planistycznego.

• W swym założeniu ma stanowić porządkujący składnik
strategii, źródło i rodzaj najważniejszych ustaleń
rozwojowych osadzonych przestrzennie.

• Bazą modelu jest przestrzeń, która jest dobrem i zasobem
o strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych.



Model przestrzenny w strategii rozwoju

• Ustawa nie precyzuje wymagań dotyczących treści
i metodyki przygotowania modelu, pozostawiając w tym
zakresie swobodę i elastyczność gminie.

• Na obecnym etapie zmian, równolegle obowiązują
dokumenty planistyczne: plany zagospodarowania
przestrzennego województw oraz studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
Powoduje to potrzebę sprecyzowania relacji między
strategią a dokumentami planistycznym.



Model przestrzenny w strategii rozwoju

Przykładowy zakres modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej w gminie:

• kierunki zmian w przestrzeni wynikające z celów strategii rozwoju gminy
oraz uwzględniające ustalenia, zalecenia (rekomendacje) i zasady
wynikające z dokumentów wojewódzkich i krajowych,

• elementy struktury osadniczej,

• dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,

• obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju gminy (np. obszary
usługowe, obszary turystyki i wypoczynku, obszary produkcji przemysłowej
lub rolniczej i leśnej, obszary chronione, obszary inwestycji o znaczeniu
ponadlokalnym i lokalnym),

• inne obszary – ważne z punktu widzenia gminy, np. obszary zagrożeń
(zalewowe, osuwiskowe), występowania surowców naturalnych,

• schemat powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych,

• potencjalne konflikty przestrzenne.



Konsultacje społeczne – obligatoryjne 
i fakultatywne

Konsultacje obligatoryjne:

Projekt strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom
w szczególności z:

• sąsiednimi gminami i ich związkami,

• lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

• mieszkańcami gminy,

• właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Katalog podmiotów, z którymi należy skonsultować projekt strategii, ma charakter
otwarty i gmina może go dowolnie rozszerzać.

Projekt strategii rozwoju gminy jest opiniowany przez właściwy zarząd
województwa w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń
i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa.

Ocena oddziaływania na środowisko.



Konsultacje społeczne – obligatoryjne 
i fakultatywne

Konsultacje obligatoryjne:

Informację o prowadzonych konsultacjach należy upublicznić co najmniej
na stronie internetowej gminy, podając ich termin oraz określając
sposoby przekazywania uwag do projektu strategii.

Konieczne jest też wskazanie terminów i miejsc spotkań konsultacyjnych.

Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym
(ogłoszenie zawiera wtedy dodatkowo informację o adresie strony
internetowej, na której zamieszczono projekt) lub w sposób zwyczajowo
przyjęty w gminie.

Okres zbierania uwag nie może być krótszy niż 35 dni od dnia
ogłoszenia konsultacji.

Elementem obowiązkowym jest przygotowanie sprawozdania z przebiegu
i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz publikacja sprawozdania co
najmniej na stronie internetowej gminy. Czas na podsumowanie wyników
konsultacji nie może przekroczyć 30 dni.



Konsultacje społeczne – obligatoryjne 
i fakultatywne

Konsultacje fakultatywne:

W procesie tworzenia diagnozy można wykorzystywać, poza opisanymi
danymi wtórnymi, także dane pierwotne, pozyskane za pomocą różnych
metod badawczych, specjalnie na potrzeby danej strategii. Metody badawcze
można podzielić na ilościowe i jakościowe;

• Badania ilościowe - najpopularniejsze są badania ankietowe.

• Badania jakościowe - mają na celu zebranie pogłębionych informacji
i prowadzone są najczęściej technikami: wywiadu indywidualnego lub
grupowego, warsztatów z powołanym zespołem lub grupą ekspercką,
tworzenia studiów przypadku lub obserwacji uczestniczącej.

Badania społeczne są sposobem partycypacyjnego diagnozowania
potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców, oceny działania
samorządu lokalnego, jego aktywności, systemu usług publicznych
oraz planowania ich rozwoju.

Proces sporządzania strategii stwarza również możliwość
partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w grze o rozwój.



Badanie ankietowe

W ramach konsultacji fakultatywnych zdecydowaliśmy się na
przeprowadzenie badania ankietowego na etapie diagnozy stanu
obecnego.

Ankieta ma na celu ocenę przez mieszkańców obecnej sytuacji
gminy.

Ankieta, którą Państwo otrzymali, pozwoli na uzyskanie od Państwa
informacji zwrotnej w sposób pozwalający na jej systematyzację
i ujęcie za pomocą danych liczbowych.

Ankieta jest anonimowa.



Dziękuję za uwagę


