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Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

Odpowiadając na pytania Pana Wiceprzewodniczącego Marcina Ługawiaka  
i Przewodniczącego Dominika Michalaka, zadane podczas dyskusji nad Sprawozdaniem 
Burmistrza Gminy Mosina z działalności w okresie międzysesyjnym, podczas sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie w dniu 14 lutego 2022r., w sprawie postępu prac nad Strategią Rozwoju 
Gminy Mosina do 2030 roku, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

  W dniu 29 grudnia 2021r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy na opracowanie  
i konsultacje „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku”, w którym strony ustaliły 
termin wykonania przedmiotu umowy na: 

- opracowanie wstępnego dokumentu Strategii – nie później niż do dnia 31 marca 
2022r., 

- opracowanie ostatecznego dokumentu Strategii (po konsultacjach) – nie później 
niż do dnia 31 lipca 2022r. 
 Zgodnie z treścią Uchwały nr XLIV/385/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 
Mosina do 2030 roku”, przyjęty w załączniku do uchwały „Szczegółowy tryb i harmonogram 
opracowania projektu Strategii (…), w tym tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa  
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, 
zawiera wyjaśnienie – uwagę o orientacyjnie podanych terminach realizacji poszczególnych 
działań, z uwagi na sytuację związaną z pandemią SARS- CoV-2.  
 Uwzględniając powyższy zapis, w ocenie prawnej, nie zachodzi konieczność 
aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią, którą należałoby usankcjonować zmianą 
uchwały. 
 Do dnia dzisiejszego wykonana została wstępna Diagnoza społeczna, gospodarcza  
i przestrzenna Gminy Mosina, którą poprzedziło przeprowadzone w ub. roku badanie 
ankietowe wśród mieszkańców nt. jakości życia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wyniki tej ankiety stanowią dane wyjściowe do opracowania dokumentu Strategii. Ponadto 
przekazano zebrane dane o przedsięwzięciach / projektach / działaniach oraz zamierzonych 
wskaźnikach ich osiągnięcia.    
 W związku z dalszym procesem prac nad Strategią, proszę o wyznaczenie 
przedstawicieli Rady do składu gminnego zespołu ds. opracowania strategii, który zostanie 
powołany Zarządzeniem Burmistrza. 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

Sprawę prowadzi: 

Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 


