Projekt
z dnia 12 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą do
2030 roku
Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
oraz art. 3 oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, z późn. zm.), Rada
Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku, w tym trybu
konsultacji, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Marek Tatarewicz
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 15 lipca 2021 r.
Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju
Miasta Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku

1. Tryb opracowania Strategii Rozwoju
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku ma na
celu określnie wizji rozwoju oraz wyznaczenie celów i kierunków działań jakie
należy podjąć w perspektywie 2030 roku.
Strategia rozwoju gminy – traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy
dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów
wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za
zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz
potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele
i działania polityki społecznoekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy
w perspektywie najbliższych lat. Proces sporządzania strategii stwarza również
możliwość partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w grze o rozwój
gminy.
Proces przygotowania projektu Strategii Rozwoju obejmował będzie:
1. Prace diagnostyczne obejmujące, w głównej mierze analizy ilościowe
i badania ankietowe, badania dokumentów wyznaczających ramy kształtowania
i realizacji polityki rozwoju UE, kraju i regionu oraz spotkania robocze.
2. Wyznaczanie celów.
3. Określnie mechanizmów wdrażania.
4. Wyznaczenie systemu monitorowania.
Kluczowymi uczestnikami prac zarówno na etapie przygotowania diagnozy, jak
również zdefiniowania celów i wypracowania narzędzi realizacyjnych będą m.in.:
·mieszkańcy,
·Radni Miasta Kostrzyn nad Odrą,
·organizacje pozarządowe,
·przedstawiciele administracji publicznej,
·lokalne środowiska gospodarcze,
·przedstawiciele środowisk edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.
Przygotowany dokument Strategii składał się będzie z elementów określonych
w art. Art.10e. pkt 3 USTAWY z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
Dz.U. 1990 Nr 16poz. 95 z póź. zmianami, tj.:
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•

wniosków z diagnozy,

•
celów strategicznych rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym
i przestrzennym,
•

kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,

•
oczekiwanych rezultatów planowanych
przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
•

działań,

w tym

w wymiarze

modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta,

•
ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w mieście Kostrzyn nad Odrą,
•
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 województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz
z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań,
•
obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla miasta jeżeli takie
zostaną zidentyfikowane, wraz z zakresem planowanych działań,
•
systemu realizacji strategii,
dokumentów wykonawczych,
•

w tym

wytycznymi

do

sporządzania

ram finansowych i źródeł finansowania.

2. Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad
Odrą do 2030 roku
Zadanie
przyjęcie uchwały o trybie i harmonogramie prac
powołanie zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Miasta
Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku
prowadzenie analiz ilościowych oraz studia dokumentów
określających ramy polityki rozwoju
przeprowadzenie pierwszego etapu konsultacji (ankiety mieszkańcy i partnerzy społeczno-gospodarczy oraz analiza
wcześniej przeprowadzony badań ankietowych )
wystosowanie wystąpień i uzgodnienie dot. odstąpienia od
SOOŚ lub uzgodnienia zakresu prognozy
przeprowadzenie spotkań roboczych - weryfikacja diagnozy,
cele, projekty (w ramach zespołów roboczych – spotkania z
podmiotami publicznymi i partnerami społ.-gosp.)
opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad
Odrą do 2030 roku
etap konsultacji - udział społeczeństwa, ogłoszenia informacyjne o
możliwości złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta
Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku

Ramowy
termin*
III kwartał
r.
III kwartał
r.
III kwartał
r.
III kwartał
r.

2021
2021
2021
2021

III kwartał 2021
r.
IV kwartał 2021
r.
IV kwartał 2021 r.
I kwartał 2022 r.
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przeprowadzanie ewaluacji projektu Strategii oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku wystąpienia takiej
konieczności)
uzyskanie opinii wymaganych prawem dot. projektu Strategii
Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku
rozpatrzenie uwag i opinii uzyskanych w trakcie konsultacji
opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii Rozwoju Miasta
Kostrzyn nad Odrą do 2030 roku i przekazanie do Rady Miasta
celem uchwalenia

I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.
I kwartał 2022 r.

*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
określającej zasady tryb i harmonogram.
3. Tryb konsultacji
Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą do
2030 roku” będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), a także (jeśli okaże się to konieczne)
art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przy formułowaniu projektu Strategii
Rozwoju i realizacji polityki rozwoju Miasta współpracował będzie w szczególności
z:
·mieszkańcami,
·przedsiębiorcami,
·jednostkami lokalnego samorządu sąsiadującymi z miastem Kostrzyn nad
Odrą ,
·Zarządem Województwa Lubuskiego,
·Dyrektorem regionalnego zarządu
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

gospodarki

wodnej

Państwowego

·organizacjami pozarządowymi.
Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację spotkań
roboczych, spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych oraz
opiniowanie. Ponadto, w toku przygotowania projektu Strategii, informacje
o prowadzonych pracach oraz projekt Strategii będą umieszczane na stronie
internetowej Miasta.
Konsultacje będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia
polityk rozwoju oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności obejmować będą czynności
związane z:
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·konsultacjami z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami
społecznymi
i gospodarczymi,
mieszkańcami
miasta
oraz
z właściwym
dyrektorem
regionalnego
zarządu
gospodarki
wodnej
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
·opublikowaniem ogłoszenia na stronie internetowej Miasta oraz w prasie
o zasięgu
lokalnym,
informacji
o konsultacjach,
terminie
i sposobie
przekazywania
uwag
do
projektu
oraz
terminie
i miejscu
spotkań
konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawierać będzie dodatkowo informację
o adresie strony internetowej, na której zamieszczony zostanie projekt.
·przygotowaniem i zamieszczeniem na stronie internetowej Miasta w terminie
30 dni od upływu terminu zakończenia konsultacji sprawozdania z ich przebiegu
i wyników tych konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.
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Uzasadnienie

13 listopada 2020 r. wszedł w życie nowy pakiet przepisów dotyczących
polityki rozwoju – ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 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: krajowej, wojewódzkiej
i gminnej, a także strategii ponadlokalnej dla grupy sąsiadujących, powiązanych
ze sobą funkcjonalnie lokalnych jednostek samorządu terytorialnego.
Przyjęta nowelizacja wprowadza dla jednostek samorządu terytorialnego wiele
zmian w obszarze planowania strategicznego, której celem jest integracja
wymiaru
społecznego,
gospodarczego
i przestrzennego
w dokumentach
strategicznych, przygotowywanych na różnych poziomach administracji, w tym
samorządowej. Na poziomie lokalnym zmiany dotyczą w szczególności strategii
rozwoju gminy, która po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała
podstawę prawną w ustawie o samorządzie gminnym.
Strategia rozwoju gminy – traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy
dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów
wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za
zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz
potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele
i działania polityki społecznoekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy
w perspektywie najbliższych lat. Proces sporządzania strategii stwarza również
możliwość partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w grze o rozwój
gminy.
Strategia rozwoju gminy mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest
jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną
umożliwiającą pozyskiwanie środków finansowych Unii Europejskiej.
Zgodnie z zapisami Art. 10f. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Rada gminy w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb
i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Podkreślenia wymaga fakt , iż strategie rozwoju uchwalone przez gminy przed
wejściem w życie znowelizowanych przepisów nie stają się automatycznie
strategiami rozwoju gmin w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (uzppr). By były dokumentami strategicznymi
zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, powinny zostać
dostosowane do wymogów ustawowych i przyjęte Radę Gminy. Dostosowanie
może być zrealizowane albo przez ich aktualizację, albo w procesie
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przygotowania strategii od początku – w obu przypadkach zgodnie z procedurą
ustawową. Równocześnie należy przyjąć, że część treści zawartych
w uchwalonym wcześniej dokumencie będzie mogła zostać wykorzystana
w nowej strategii rozwoju.
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