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Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:  

§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały XXXV/502/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji w § 4 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Przyjmuje się ramowy harmonogram prac nad opracowaniem Strategii: 

Lp. Zadania/ etapy Termin  

1. Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej Miasta Kołobrzeg z uwzględnieniem obszarów 
funkcjonalnych oraz opracowanie wniosków z tej diagnozy wraz 
podsumowaniem w postacie analizy SWOT. 

II/III kwartał 2021 
roku 

2. Etap konsultacji diagnostycznych i planistycznych Strategii, o 
których mowa w § 2 ust. 1 Wyznaczanie celów w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym, określanie 
kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych. 

II/III kwartał 2021 
roku 

3. Zebranie uwag, ustosunkowanie się do uwag, przygotowanie 
raportu z konsultacji. 

III kwartał 2021 
roku / IV kwartał 

2021 roku 

4. Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań. 
Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy. 

III kwartał 2021 
roku/ I kwartał 

2022 roku 

5. Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. 

III kwartał 2021 
roku/ I kwartał 

2022 roku 

6. Określenie obszarów strategicznej interwencji zawartych w 
strategii rozwoju województwa oraz określenie obszarów 
strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy. 

III kwartał 2021 
roku/ I kwartał 

2022 roku 

7. Opracowanie projektu systemu realizacji strategii, w tym 
wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych. 

III kwartał 2021 
roku/ I kwartał 

2022 roku 

8. Określenie ram finansowych realizacji strategii.  III kwartał 2021 
roku/ I kwartał 

2022 roku 

9. Umieszczenie projektu Strategii na stronie Biuletynu Informacji I kwartał 2022/ II 
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Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. kwartał 2022 roku 

10. Konsultacje z partnerami i podmiotami, o których mowa w § 3 
ust.2 do 8. 

I kwartał 2022 
roku/III kwartał 

2022 roku 

11. Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i 
przeprowadzenie procedury uzgodnień lub odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 

II kwartał 2022/ III 
kwartał 2022 roku 

12. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej 
skuteczności i efektywności realizacji Strategii. 

I kwartał 2022/ II 
kwartał 2022 roku 

13. Zebranie uwag, analiza zgłoszonych uwagi i wniosków, 
przygotowanie raportu z konsultacji. 

II kwartał 2022/ III 
kwartał 2022 roku 

14. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii. II kwartał 2022/ III 
kwartał 2022 roku 

15. Opracowanie projektu Strategii po konsultacjach i 
przedstawienie go  w firmie uchwały Radzie Miasta Kołobrzeg. 

II kwartał 2022/ III 
kwartał 2022 roku  

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
Uchwałą XXXV/502/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Kołobrzeg, w tym trybu konsultacji, przyjęto m.in. ramowy harmonogram prac nad opracowaniem 
Strategii. 

W Uchwale wskazano, iż harmonogram ma charakter indykatywny i jest uzależniony od 
sytuacji epidemicznej w kraju oraz decyzji i obowiązków nałożonych przez podmioty, z którymi 
będzie konsultowana treść dokumentu, a rozpoczęcie kolejnych etapów jest uwarunkowane 
terminem realizacji etapów poprzedzających. Jednocześnie wskazano, iż modyfikacja 
harmonogramu przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w granicach 4 miesięcy nie powoduje 
konieczności zmiany niniejszej uchwały. 

Pierwotnie założono opracowanie projektu dokumentu po konsultacjach do końca I 
kwartału 2022 roku. Z uwagi m.in. na sytuację epidemilogiczną wstępny projekt dokumentu jest w 
końcowej fazie opracowania - proces jego konsultacji może trwać nawet do 4 miesięcy. Zakłada 
się więc, iż przedłożenie projektu dokumentu po konsultacjach będzie miało miejsce 
najprawdopodobniej najpóźniej do końca lipca 2022r. Ww. wymaga modyfikacji harmonogramu.  

 
 

 
OCENA 
 

1. Cel wprowadzenia  
 
 Zmodyfikowanie pierwotnie określonego harmonogramu prac nad dokumentem.  

 
2. Zakres regulacji 
 
Uchwała modyfikuje założenia dla procesu opracowania Strategii tj. harmonogram prac nad 

opracowaniem Strategii. 
 

3. Konsultacje społeczne 
  
Konsultacje nie są wymagane.  
 
4. Skutki  
 
Niniejsza uchwała spowoduje zatwierdzenie określonych założeń, na podstawie których 

programowany będzie rozwój miasta Kołobrzeg.  
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