Projekt
z dnia 4 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy
Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie,
Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7”
na lata 2022 – 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
Na podstawie art.10 ust. 1 w zw. z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku
z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin,
Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk –
Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”.
§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin,
Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk –
Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”, w tym tryb konsultacji, o których
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin,
Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk –
Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2DD93D2C-A39F-412D-A068-FEEAD5DA193A. Projekt

Strona 1

§ 5. 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 2 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1
Szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla
Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie,
Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata
2022 – 2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta
Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy
Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”, zwanej
dalej Strategią, zostanie opracowany zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii, w tym tryb konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, uwzględnia przepisy wszystkich aktów prawnych
określających procedurę, zasady i sposób przygotowania tego projektu, w tym
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 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.
3. Projekt Strategii będzie opracowywany z udziałem Powiatu Słubickiego.
4. Na prace związane z opracowaniem projektu Strategii składają się
w szczególności następujące działania:
1) przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
dla każdej gminy z Partnerstwa „G – 7” oraz określenie czynników wspólnych,
łączących strony „G – 7”,
2) określenie misji, celów strategicznych i operacyjnych rozwoju w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym dla „G – 7”,
3) określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych i operacyjnych,
4) opracowanie oczekiwanych rezultatów planowanych działań, w tym
w wymiarze przestrzennym, oraz określenie wskaźników ich osiągnięcia,
5) określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej dla wszystkich gmin
i wspólny dla „G – 7”;
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6) ustalenie rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminach i wspólnie dla „G – 7”;
7) określenie 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 2020r., poz. 1668 ze zmianami), wraz
z zakresem planowanych działań;
8) określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gmin oraz dla
„G - 7”, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
9) określenie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania
dokumentów wykonawczych;
10) ustalenie ram finansowych i źródła finansowania działań podejmowanych
dla osiągnięcia celów Strategii;
11) określenie kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania
strategii;
12) przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii, w szczególności z:
sąsiednimi gminami dla „G – 7” i ich związkami, lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin „G – 7” oraz Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., w trybie określonym
w art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, przy czym:
a) przeprowadzenie konsultacji odbywa się we współudziale wszystkich stron
Porozumienia „G – 7”,
b) ogłoszenia o konsultacjach, ich terminie i sposobie przekazywania uwag do
projektu Strategii oraz o terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych,
zostaną zamieszczone na stronach internetowych wszystkich stron
Porozumienia „G – 7” oraz w inny sposób przyjęty przez te strony np.: na
tablicach ogłoszeń poszczególnych urzędów oraz mogą zostać opublikowane
w prasie,
c) zorganizowanie i przeprowadzenie, co najmniej 2 warsztatów
strategicznych dla wybranych pracowników w poszczególnych urzędach,
poświęconych ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności
i efektywności realizacji strategii oraz przygotowaniu strategii rozwoju
ponadlokalnego,
d) konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem co najmniej dwóch
form konsultacji społecznych (np.: zbieranie pisemnych uwag, otwarte
spotkania konsultacyjne, debaty, warsztaty itp.)
e) konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami mogą być również
przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie im projektu Strategii,
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f) konsultacje z Regionalnym Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gorzowie Wlkp. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
mogą być również przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie mu
projektu Strategii,
g) przebieg i wyniki konsultacji projektu Strategii zostaną ogłoszone w formie
sprawozdania zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem na stronach internetowych stron
Porozumienia „G – 7” i tablicach ogłoszeń urzędów „G – 7”;
13) przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa Lubuskiego w celu
wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie
określonych w strategii rozwoju województwa Lubuskiego;
14) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian
wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd
Województwa Lubuskiego;
15) przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności
i efektywności realizacji Strategii;
16) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian
wynikających z przeprowadzonej ewaluacji;
17) przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu Strategii;
18) przedłożenie projektu Strategii w formie tekstowej oraz graficznej organom
stanowiącym poszczególnych stron Porozumienia „G – 7”.
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