
UCHWAŁA NR XLIV/385/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 
Mosina do 2030 roku” 

Na podstawie art. 10e, art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), 
w  związku z  art.  6  ust.  3  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 i 2327), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Mosina do 2030 roku”. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i   harmonogram opracowania projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku”, w  tym tryb konsultacji, 
o   których mowa  w   art.   6  ust.  3  ustawy z    dnia 6  grudnia 2006  r. 
o   zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w   załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/385/21 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Gminy Mosina do 2030 roku”, w tym tryb prowadzenia konsultacji, o których 

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

§ 1. Harmonogram opracowania projektu strategii: 

l.p. rodzaj działania termin realizacji podmiot 
odpowiedzialny 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu  
do opracowywania projektu strategii  
oraz określenie szczegółowego trybu  
i harmonogramu opracowania projektu 
strategii 

I-II kwartał 2021 r. Burmistrz Gminy 
Mosina, Rada Miejska  

w Mosinie 

2. Powołanie gminnego zespołu  
ds. opracowania strategii 

II kwartał 2021 r. Burmistrz Gminy Mosina 

3. Wyłonienie wykonawcy opracowania I-II kwartał 2021 r. Urząd Miejski w Mosinie 
4. Zebranie danych do części 

diagnostycznej strategii 
II kwartał 2021 r. Urząd Miejski  

w Mosinie, wykonawca 
opracowania 

5. Warsztaty i spotkania konsultacyjne II-IV kwartał  
2021 r. 

wykonawca 
opracowania, Urząd 
Miejski w Mosinie 

6. Zdefiniowanie celów strategicznych 
rozwoju gminy w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, przestrzennym  
oraz określenie kierunków działań 
podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategii 

III kwartał 2021 r. gminny zespół  
ds. opracowania 

strategii, wykonawca 
opracowania 

7. Określenie oczekiwanych rezultatów 
planowanych działań oraz wskaźników ich 
osiągnięcia 

III kwartał 2021 r. wykonawca 
opracowania 

8. Opracowanie modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, 
propozycje ustaleń i rekomendacji  
w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej gminy 

III-IV kwartał  
2021 r. 

wykonawca 
opracowania, gminny 

zespół ds. opracowania 
strategii 

9. Określenie obszarów strategicznej 
interwencji kluczowych dla gminy (jeśli 
będzie to konieczne) i uwzględnienie 
obszarów strategicznej interwencji 
określonych w strategii rozwoju 
województwa, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie wojewódzkim 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 i 1378)  
wraz z zakresem planowanych działań 

III-IV kwartał  
2021 r. 

wykonawca 
opracowania 

10. Opracowanie projektu systemu realizacji 
strategii, w tym wytycznych  
do sporządzenia dokumentów 
wykonawczych 

IV kwartał 2021 r. wykonawca 
opracowania 

11. Określenie ram finansowych realizacji IV kwartał 2021 r. wykonawca 
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strategii wraz ze źródłami finansowania opracowania, gminny 
zespół ds. opracowania 

strategii 
12. Opracowanie projektu dokumentu 

strategii 
II-IV kwartał  

2021 r.  
wykonawca 
opracowania 

13. Przeprowadzenie konsultacji projektu 
strategii z mieszkańcami, z sąsiednimi 
gminami, ich związkami, lokalnymi 
partnerami społecznymi  
i gospodarczymi, dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

Urząd Miejski  
w Mosinie, wykonawca 

opracowania 

14. Wyłożenie projektu strategii  
do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mosinie  
i zamieszczenie na stronie BIP Gminy 
Mosina oraz zamieszczenie obwieszczenia 
na stronie BIP i w prasie lokalnej 
o możliwości wyrażania opinii  
o projekcie strategii w formie uwag  
i wniosków 

IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

Urząd Miejski w Mosinie 

15. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

wykonawca 
opracowania, gminny 

zespół ds. opracowania 
strategii 

16. Przygotowanie ostatecznej wersji 
projektu strategii 

IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

wykonawca 
opracowania 

17. Przeprowadzenie procedury strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 

IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

wykonawca 
opracowania 

18. Przekazanie projektu strategii gminy 
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 
w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  
w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki rozwoju przestrzennej  
w województwie określonych w strategii 
rozwoju województwa 

IV kwartał 2021 r. 
- I kwartał 2022 r. 

Urząd Miejski w Mosinie 

19. Przygotowanie ostatecznej wersji 
projektu strategii gminy  
z uwzględnieniem uwag i opinii Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

I kwartał 2022 r. wykonawca 
opracowania 

20. Przygotowanie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia 
„Strategii Rozwoju Gminy Mosina  
do 2030 roku” 

I kwartał 2022 r. Urząd Miejski w Mosinie 

Uwaga do harmonogramu: 

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych działań są orientacyjne, 
ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z pandemią 
wirusa SARS-CoV-2, a   także ze względu na ewentualną konieczność 
przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
„Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku”. 
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§ 2. Tryb opracowania projektu strategii: 

1. Projekt strategii opracowuje Burmistrz Gminy Mosina. Prace nad strategią 
mogą wspierać eksperci zewnętrzni. 

2. Diagnoza opracowana zostanie zgodnie z  art.  10a ust.  1  ustawy  z  dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

3. Projekt strategii będzie zawierać wszystkie elementy, o  których mowa 
w   art.   10e  ust.  3   ustawy   z   dnia 8   marca 1990    r.   o    samorządzie 
gminnym oraz uwzględniać wymogi określone w innych ustawach. 

4. Proces formułowania strategii oparty będzie na modelu 
partycypacyjno-eksperckim, z   uwzględnieniem reprezentacji interesariuszy, 
w    tym   w    szczególności mieszkańców gminy Mosina, partnerów 
społecznych, gospodarczych, eksperckich oraz ciał o charakterze konsultacyjnym 
i doradczym, powołanych przez Burmistrza Gminy Mosina. Planuje się 
przeprowadzenie min. 5   spotkań z   interesariuszami w   formie warsztatów 
strategicznych. Przeprowadzona zostanie ankieta online na próbie 
reprezentatywnej min. 500 osób. 

5. Zapewniona zostanie możliwość udziału społeczeństwa w  opracowaniu 
projektu strategii, zgodnie z  przepisami z  działu III, rozdziałów 1  i  3 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, w  ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (jeżeli wyniknie potrzeba przeprowadzenia oceny). 

6. Informacje o  przebiegu prac nad strategią będą dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3. Tryb konsultacji projektu strategii, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

1. Konsultacje projektu strategii z  mieszkańcami, z  sąsiednimi gminami, ich 
związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i  gospodarczymi, dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Poznaniu, Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odbywają się 
przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) ogłoszenia o  konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy 
Mosina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie; 

2) w ogłoszeniu o  konsultacjach umieszcza się co najmniej informacje, 
o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju; 
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3) projekt strategii publikuje się, w   miarę możliwości technicznych 
i  organizacyjnych, w  formie elektronicznej, na stronie internetowej Gminy 
Mosina; 

4) konsultacje prowadzone są z wykorzystaniem trzech z poniższych form: 

a) wyłożenie do publicznego wglądu lub zamieszczenie na stronie internetowej 
Gminy Mosina oraz składanie uwag lub opinii w  formie pisemnej 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) otwarte spotkanie konsultacyjne (jednodniowa konferencja połączona 
z  warsztatem/panelem strategicznym dla mieszkańców, przedstawicieli 
NGO, przedsiębiorców etc., podczas konferencji możliwość wypełniania 
formularza uwag), spotkanie z reżimem sanitarnym, dopuszczalna forma 
online, 

c) dyżur konsultacyjny (stworzenie stanowiska rzecznika mieszkańców, osoba 
dyżurująca przy telefonie i  e-mail, która odpowie na wszystkie pytania 
mieszkańców dotyczące strategii, będzie zbierała wnioski i uwagi); 

5) zasady przekazywania uwag i opinii o projekcie strategii określone zostały 
w  art.  6  ust.  5  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju; 

6) pozyskiwanie uwag powinno być rejestrowane na piśmie, ustnie do protokołu 
lub inny skuteczny sposób; 

7) sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji opracowywane jest zgodnie 
z  art.  6  ust.  6  ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Sprawozdanie zamieszczone będzie na stronie internetowej 
Gminy Mosina oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. 

2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w  nich 
podmiotów i osób. 

3. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Gminy Mosina. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Konieczność przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina

do 2030 roku” wynika z upływu terminu obowiązywania bieżącego dokumentu

„Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014  do 2020+”. Nowa strategia

rozwoju będzie wpisywać się w   aktualne uwarunkowania wewnętrzne

i  zewnętrzne rozwoju społeczno-gospodarczego, które uległy dynamicznym

zmianom oraz w  perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027, będąc

jednocześnie spójną z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym

i krajowym.

Strategia będzie opracowywana w  modelu partycypacyjnym ze wsparciem

ekspertów zewnętrznych.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe

i uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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