
UCHWAŁA NR LIX/537/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie opracowania oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022 – 2030. 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn.zm.) oraz z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się tryb i harmonogram prac nad sporządzeniem projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Rymanów na lata 2022-2030 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych (harmonogram stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr LIX/537/2022 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

Harmonogram opracowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022-2030 

Niniejszy harmonogram stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 
opracowania oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rymanów, 
w tym określającej tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (w poniższym harmonogramie zwana Uchwałą). 

Termin Wyszczególnienie 
Do 28 lutego 2022 r. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Gminy Rymanów. 
Opracowanie projektu Strategii, w tym wypracowanie założeń programowych, modelu 
funkcjonalno–przestrzennego, systemu wdrożenia Strategii oraz przeprowadzenie ankiet 
informacyjnych wśród mieszkańców. 

Do 15 marca 2022 r. Ogłoszenie konsultacji społecznych, wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz sąsiednich gmin z prośbą o konsultacje projektu Strategii. 
Przekazanie projektu Strategii do Zarządu Województwa Podkarpackiego w celu 
wydania opinii. 

Do 15 kwietnia 2022 r.  
Termin nie krótszy niż 35 dni od dnia 
ogłoszenia na stronie internetowej informacji 
o konsultacjach 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych/ Zebranie uwag, propozycji od mieszkańców, 
partnerów społecznych i gospodarczych (spotkanie z radnymi, sołtysami oraz 
przedstawicielami ngo’s, biznesu i mieszkańcami). 

Do 30 kwietnia 2022 r. 
W terminie 10 dni od upływu terminu 
zgłaszania uwag w ramach konsultacji 

Przygotowanie i publikacja sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji. 
Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. 

Do 10 maja 2022 r. 
Z uwzględnieniem okresu ok. 10 dni od 
zakończenia prac nad projektem Strategii po 
ewentualnych zmianach wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji 
i opiniowania. 

Przeprowadzenie ewaluacji ex ante odnośnie trafności, przewidywanej skuteczności 
i efektywności realizacji Strategii. 
Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante. 

Do 30 maja 2022 r. 
Z uwzględnieniem okresu wprowadzania 
ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante 
projektu Strategii. 

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 (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub 
braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 
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Do 30 czerwca 2022 r. 
Decyzja w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez właściwe instytucje 
wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie 
dodatkowy czas wynikający z dodatkowych 
wyjaśnień. 

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii odstępuję się od 
czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

lipiec/sierpień 2022 r. Przyjęcie Strategii przez Radę Miejską w Rymanowie w drodze uchwały. 

  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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