
UCHWAŁA NR XLII/933/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta 
Katowice 2030, w tym trybu konsultacji 

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 art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 t.j). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć szczegółowy tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, w tym 
tryb konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C1D47D-7B09-405B-88E7-A54E0FD97D8B. Podpisany Strona 1



 

 

 

Szczegółowy tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, w tym 

tryb konsultacji. 

 

I. TRYB AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA KATOWICE 2030   

1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, przyjętej uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. z poźn. zm., realizowana będzie zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 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. 

2. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, przeprowadzona będzie zgodnie z 

zasadami: 

a. zrównoważonego rozwoju – projektowane działania będą uwzględniać potrzeby 

przyszłych pokoleń,  

b. partnerstwa – zapewnienie udziału podmiotów zewnętrznych w procesie tworzenia 

dokumentu. 

c. spójności -  zapewnienie spójności zapisów Strategii  w odniesieniu do europejskich, 

krajowych, regionalnych i metropolitalnych dokumentów strategicznych. 

3. Opracowanie dokumentu prowadzone będzie przez Zespoły powołane Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Katowice. Dopuszcza się również zewnętrzne wsparcie doradczo-eksperckie. 

4. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 

b) rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych, 

c) opracowanie projektu Strategii Rozwoju, 

d) konsultacje projektu Strategii Rozwoju,  

e) opracowanie projektu Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zmian wynikających 

z przeprowadzonych konsultacji, 

f) przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 

Strategii Rozwoju, 

g) przedłożenie Zarządowi Województwa projektu Strategii Rozwoju do zaopiniowania, 
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h) przeprowadzenie uzgodnień w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu i jej przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia takiej 

konieczności, 

i) opracowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian 

wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, opiniowania i uzgodnień,  

j) uchwalenie dokumentu przez Radę Miasta Katowice. 

   

 

*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i zależą od rozwoju sytuacji 

związanej z pandemią Covid-19. Ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje 

konieczności zmiany uchwały Rady Miejskiej określającej zasady, tryb i harmonogram

Lp. Harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 Indykatywny 

Termin 

1 Przyjęcie szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii 

Rozwoju Miasta Katowice 2030  w tym trybu konsultacji, o których mowa w 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

IV kwartał 2021 

2 Powołanie Zespołów, prace analityczne i diagnostyczne, w tym opracowanie 

wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju. 

I kwartał 2022 

3 Rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych. I kwartał 2022 

4 Opracowanie projektu Strategii Rozwoju. 

 

I/II kwartał 

2022 

5 Konsultacje projektu Strategii Rozwoju oraz opracowanie Sprawozdania 

z przebiegu i wyników konsultacji. 

 

II/III kwartał 

2022 

6 Opracowanie projektu Strategii Rozwoju z uwzględnieniem zmian 

wynikających z przeprowadzonych konsultacji. 

III/IV kwartał 

2022 

7 Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności 

i efektywności realizacji Strategii Rozwoju. 

IV kwartał 2022 

8 Przedłożenie Zarządowi Województwa projektu Strategii  Rozwoju 

do zaopiniowania. 

IV kwartał 2022 

9 Przeprowadzenie uzgodnień w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu dokumentu i jej przeprowadzenie w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności. 

IV kwartał 2022 

10 Opracowanie projektu Strategii  Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych 

zmian wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, opiniowania i uzgodnień 

oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Miasta Katowice. 

IV kwartał 2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C1D47D-7B09-405B-88E7-A54E0FD97D8B. Podpisany Strona 2



II. TRYB KONSULTACJI  

1. Strategia rozwoju gminy podlega konsultacjom zgodnie z zapisami ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice  

Nr XXXVIII/860/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice.  

2. Konsultacje będą przeprowadzane w szczególności z: 

a) mieszkańcami gminy, 

b) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,  

c) sąsiednimi gminami i ich związkami, w tym Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolią oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, 

d) właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  

3. Za ogłoszenie konsultacji społecznych odpowiada Prezydent Miasta Katowice, który 

w szczególności określi przedmiot, zasięg, formy i termin konsultacji oraz uzasadnienie 

celu ich przeprowadzenia. 

4. Konsultacje społeczne ogłoszone zostaną poprzez strony Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz stronę katowice.eu/konsultacje, jak również 

poprzez miejski informator Nasze Katowice. 

5. Konsultacje społeczne odbędą się na dwóch etapach - poznania potrzeb, ocen i opinii 

przed sporządzeniem dokumentu oraz poznania uwag do opracowanego projektu 

Strategii Rozwoju. 

6. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowane zostanie Sprawozdanie 

zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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