
UCHWAŁA NR 290/XXXIV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały 234/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. Wprowadza się zamianę trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalety 
 do 2030 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach 

 
 

Janina Perz 
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Załącznik do uchwały Nr 290/XXXIV/2022 

Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030 

Lp. Zadanie Termin realizacji 

1 

Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Gminy przygotowanej na potrzeby 
Strategii o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378). 

III kwartał 2021 

2 

Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawierającego wnioski z diagnozy, o 
której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na 
potrzeby tej strategii w III kwartale 2021 roku, oraz w 
szczególności : 
1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym;  
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych;  
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w 
wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;  
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;  
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;  
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii 
rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 
2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z 
zakresem planowanych działań;  
7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli 
takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;  
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania 
dokumentów wykonawczych; 
9) ramy finansowe i źródła finansowania. 

I kwartał 2022 

3 
Konsultacje opracowanego projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Kalety do roku 2030 zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3-6 Ustawy 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

II kwartał 2022 

4 
Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, (ewaluacja 
trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
strategii rozwoju). 

II kwartał 2021 

5 

Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 
2030 Zarządowi Województwa Śląskiego do zaopiniowania 
zgodnie art. 10 f ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
Samorządzie Gminnym. 

II kwartał 2022 

6  

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do 
roku 2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania przez Zarząd 
Województwa. 

II kwartał 2022 

7  Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny II kwartał 2022 
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oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Miasta Kalety do roku 2030 (art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko). 

8 Uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030 
przez Radę Miasta Kalety. III kwartał 2022 
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