
                      PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ……...  sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027.  

Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 19 ust. 3 b ustawy z dnia  

6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 

z późn. zm.)  Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1.Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Przemęt.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

 

                                                 Elżbieta Wita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …… sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata  2021 – 2027.  

W roku 2020 przestała obowiązywać Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 

2014 – 2020. W związku z powyższym zaistniała potrzeba opracowania nowej Strategii  

na kolejna lata.  

Pracę nad Strategią rozpoczęto w listopadzie 2020 roku, kiedy to Rada Gminy 

Przemęt przyjęła uchwałę nr 216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Następnie Zarządzeniem Wójta Gminy 

Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku został powołany Zespół ds. opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. Do jego zadań należało 

opracowanie założeń do projektu Strategii, pomoc przy opracowaniu projektu Strategii 

oraz uczestnictwo w warsztatach strategicznych. W dniach od 3 marca 2021 roku  

do dnia 7 kwietnia 2021 roku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne nad projektem Strategii. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie 

zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej. Ogłoszenie  

o konsultacjach społecznych zostało ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej 

Gminy Przemęt z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Gminy Przemęt  

na lata 2021-2027 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian. W toku 

konsultacji społecznych udział wzięła 1 osoba, która zgłosiła 1 uwagę za pomocą 

udostępnionego formularza oraz 1 instytucja, która zgłosiła 1 uwagę poza formularzem 

zgłaszania uwag. Łącznie w konsultacjach społecznych wpłynęły dwie uwagi w tym 

jedna uwaga została uwzględniona w całości oraz jedna uwaga została częściowo 

uwzględniona.  

Następnie zgodnie z art. 10 f ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym projekt Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 został przesłany 

do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego. Zgodnie z uchwałą nr 3543/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej 

spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 ze Strategią 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021- 2027.  

Projekt Strategii przesłany został także do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu z prośbą w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia 



strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Przemęt na lata 2021-2027. W odpowiedzi Wielkopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 27 kwietnia 2021 roku (znak sprawy 

DN-NS.9011.471.2021) uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od procedury 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Przemęt. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

pismem z dnia 7 maja 2021 roku (znak sprawy: WOO-III.410.257.2021.AM.1) 

poinformował o konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania  

na Środowisko. Po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 24 czerwca 2022 roku (znak 

sprawy: WOO-III.410.474.2022.PW.1) zaopiniował pozytywnie projekt Strategii 

Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko.  

Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027 stanowi istotny 

dokument planowania rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju Gminy 

Przemęt. Strategia wskazuje wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań 

wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Strategia została opracowana 

z uwzględnieniem elementów partycypacji społecznej wskazując mocne i słabe strony 

Gminy Przemęt.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

        Wójt Gminy Przemęt 

        /-/ Janusz Frąckowiak 

 

 


