
UCHWAŁA NR XLI(247)2022 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030". 

Działając na podstawieart. 10 ust. 1,  art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1057 ) Rada Gminy w Dynowie postanawia: 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030" wraz z Gminami sąsiadującymi, powiązanymi ze sobą 
funkcjonalnie, tj. Miastem i Gminą Dubiecko, Gminą Krzywcza, Gminą Miejską Dynów, Gminą Dynów, Gminą 
Błażowa, Gminą Hyżne, Gminą Dydnia, Gminą Nozdrzec oraz Gminą Jawornik Polski. 

§ 2. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030", w tym tryb konsultacji, zawarty zostaje 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiotem pomocy finansowej jest dofinansowanie w  roku 2022 zadania pn.: "Rewitalizacja Kolei 
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów". 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów 

 
 

Franciszek Pilip 
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Załącznik do uchwały Nr XLI(247)2022 

Rady Gminy Dynów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 
„Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych 

Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030". 

 
§1 

1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030", zwanego dalej „Strategią” będzie odpowiadał Wójt 

Gminy Dynów. 

2. Zespół ten będzie współpracował z firmą zewnętrzną - ekspertem zewnętrznym, który będzie moderował proces 

opracowania projektu Strategii. 

3. Proces ten odbędzie się z udziałem mieszkańców, lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, w trybie 

warsztatów, podczas których wypracowane zostaną m.in. cele strategiczne, kierunki działań, wskaźniki. 

4. Procedura trybu opracowania projektu Strategii będzie uwzględnić wszystkie akty prawne mające wpływ na jej 

przebieg. 

§2 

Konsultacje projektu Strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

§3 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dynów . 

§4 

Harmonogram prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego na lata 2022-2030" obejmuje: 

 

Lp. Zadanie Ramowy termin realizacji 

 1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

gminy przygotowanej na potrzeby Strategii 

czerwiec – sierpień 2022 

2.1. Wypracowanie założeń programowych 

Strategii 

2.2. Wypracowanie założeń funkcjonalno-

przestrzennych Strategii 

 

2.3. Wypracowanie założeń wdrożeniowych 

sierpień – wrzesień 2022 
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Strategii 

3. 

Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Związku Gmin 

Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 

2022-2030" 

wrzesień 2022 

4.1. Konsultacje projektu Strategii - 

ogłoszenie konsultacji 
październik 2022 

4.2. Przeprowadzenie konsultacji projektu 

Strategii 
październik-listopad 2022 4. 

4.3. Przygotowanie sprawozdania  

z konsultacji i jego publikacja 
listopad 2022 

5. 
Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi 

Województwa Podkarpackiego do 

zaopiniowania 

listopad - grudzień 2022 

6.  

Przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu 

Strategii, w tym  przygotowanie prognozy 

oddziaływania na środowisko lub uzgodnienie 

braku konieczności jej przeprowadzenia 

październik-grudzień 2022 

7. 
Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji 

trafności, przewidywanej skuteczności i 

efektywności realizacji Strategii 

grudzień 2022 

8. 
Przygotowanie projektu Strategii 

uwzględniającego ewentualne zmiany po 

ewaluacji 

grudzień 2022 

9.  

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego na lata 2022-2030” przez Radę 

Miejską w Dubiecku w drodze uchwały 

grudzień 2022 

10.  Działania informacyjno-promocyjne na każdym etapie 

 
 

Id: 3D9BF208-4469-40C6-AF06-CD2D66AD70C7. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE 
 

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów 

strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie 

efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do 

konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu 

zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadza strategię rozwoju 

ponadlokalnego. Zgodnie z zapisami art. 10 g tej ustawy, gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą 

funkcjonalnie mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego, będącą wspólną strategią 

rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium, a jeżeli w jej opracowaniu uczestniczą wszystkie 

gminy z terytorium powiatu, to strategia opracowywana jest z udziałem tego powiatu.  

Wprowadzone zmiany realizują postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w zakresie konsolidacji systemu zarządzania 

rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii. Mając na uwadze 

przygotowania do nowej perspektywy unijnej 2021–2027, zachodzi konieczność opracowania 

dokumentu strategicznego spójnego z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i 

krajowym, który zapewni prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju. Celem „Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030", będzie 

umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie gmin tworzących Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.  

Gminy powiatu przemyskiego tj.: Miasto i Gmina Dubiecko, Gmina Krzywcza, powiatu 

rzeszowskiego tj.: Gmina Miejska Dynów, Gmina Dynów, Gmina Błażowa, Gmina Hyżne powiatu 

brzozowskiego tj.:  Gmina Dydnia, Gmina Nozdrzec oraz powiatu przeworskiego tj.: Gmina 

Jawornik Polski, wyrażają wolę wykorzystania wszelkich instrumentów sprzyjających rozwojowi, 

w tym opracowaniem wspólnej strategii, jej współfinansowaniem oraz realizacją. Wspólne 

planowanie działań rozwojowych ma bardzo istotne  znaczenie w odniesieniu do planowania zadań 

inwestycyjnych, których zasięg i oddziaływanie wykracza poza terytorium jednej gminy. 

 Strategia Rozwoju Ponadlokalnego może więc przynieść wymierne korzyści, 

w szczególności przez dostosowanie planów inwestycyjnych poszczególnych gmin i uwzględnienie 

w nich potrzeb całego obszaru objętego Strategią, jak również przez realizowanie wspólnych 
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przedsięwzięć inwestycyjnych. Takie podejście wychodzi naprzeciw trendom Unii Europejskiej w 

odniesieniu do adresowania różnego rodzaju wsparcia finansowego do obszarów współpracujących 

ze sobą, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i .wykraczających poza granice administracyjne 

gminy.  

Strategia będzie opracowana w modelu partycypacyjnym i będzie podlegała 

konsultacjom, w tym będą one prowadzone z podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Koszty na opracowanie Strategii 

będą zapewnione w budżetach samorządów,  których opracowywany dokument dotyczy, natomiast 

zasady partycypacji w kosztach określi odrębne porozumienie. Ze względu na potrzebę współpracy 

samorządów na poziomie lokalnym i ponadlokalnym uzasadniony jest udział Gminy w 

opracowaniu przedmiotowej strategii rozwoju ponadlokalnego. 

Mając na względzie powyższe, aby możliwe było podjęcie współdziałania przy 

opracowaniu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego na lata 2022-2030", wymagane jest podjęcie przez Radę Gminy Dynów 

przedmiotowej uchwały. 
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