
Uchwała  nr  5/2022 

Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań 

z dnia 14 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie powołania Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania 

Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027   

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach   

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), § 24 pkt 1 i 14 statutu Stowarzyszenia  oraz art. 34 

ust. 15 pkt 6 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079),  

w związku z art. 29 ust. 1 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

( EU)  2021/1060  z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,  

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

(Dz.U.UE.L.2021.231.159 ze zm.) oraz Europejskim Kodeksem postepowania  

w sprawie partnerstwa - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 

7 stycznia 2014r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 

partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

(Dz.U.UE.L.2014.74.1) Rada Metropolii postanawia co następuje:   

 

§ 1 

 

1. Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-

gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT, wynikającą z postanowień 

Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, powołuje się 

Radę Doradczą do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 (zwaną dalej Radą). 

 

2. Dla realizacji zadania określonego w ust.1 powołuje się Radę w składzie określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3. Członkowie Rady zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań na podstawie wewnętrznych procedur 

kwalifikacyjnych poszczególnych samorządów oraz w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez Biuro Stowarzyszenia. Ponadto członkiem Rady zostaje Dyrektor 

Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, który jednocześnie pełni funkcję 

Przewodniczącego Rady. 

https://sip.lex.pl/#/act/69456573/2958898?keyword=ROZPORZ%C4%84DZENIE%20PARLAMENTU%20EUROPEJSKIEGO%20I%20RADY%20(UE)%202021~2F1060%20z%20dnia%2024%20czerwca%202021%20r.%20ustanawiaj%C4%85ce%20wsp%C3%B3lne%20przepisy%20dotycz%C4%85ce%20Europejskiego%20Funduszu%20Rozwoju%20Reg
https://sip.lex.pl/#/act/68410159/1716281?keyword=nr%20240~2F2014&cm=SREST


4. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do dokonywania, w uzasadnionych 

przypadkach, zmian osobowych w składzie Rady, bez konieczności zmiany niniejszej 

uchwały. 

                                                                        

§ 2 

Kadencja Rady pokrywa się z okresem wdrażania Strategii ZIT w perspektywie 2021-

2027 tj. do roku 2030.   

§ 3 

Do zadań Rady należy w szczególności:   

a) opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+, w szczególności listy projektów 

zaproponowanych do realizacji, 

b) opiniowanie zmian Strategii ZIT 2021+, 

c) udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT 2021+. 

                                                                 

§ 4 

Zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie określone zostaną  

w Regulaminie pracy Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii 

ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 przyjętym na 

pierwszym posiedzeniu Rady. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Rady 

podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Rady. 

 

§ 5 

Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie 

przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały nr 5/2022 Rady  Metropolii Poznań z  dnia 14 czerwca 2022r.  

w sprawie powołania Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania 

Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  

na lata 2021-2027 

 

Mając na względzie konieczność właściwego przygotowania się do nowej perspektywy 

finansowej 2021-2027 tj. przede wszystkim przygotowania Strategii ZIT dla MOF 

Poznania na lata 2021-2027 i spełnienia wymogów zapisanych w Umowie Partnerstwa 

na lata 2021-2027, należy powołać organ doradczy składający się z partnerów 

społeczno-gospodarczych w ramach ZIT. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 

organ doradczy powinien być zaangażowany w przygotowanie i wdrażanie Strategii 

ZIT. Zapisy ustawy wdrożeniowej wskazują, iż Strategia ZIT winna określać  

w szczególności opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych 

oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 

podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw 

osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad 

przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT oraz sprawozdanie z jej konsultacji 

społecznych. Obszar działania Rady obejmuje terytorium Metropolii Poznań. 

 

Wybór członków wchodzących w skład Rady nastąpił etapami zapewniającymi szeroki 

dostęp ekspertów. Dokonano wyboru członków spośród propozycji nadesłanych przez 

Członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W skład Rady powołano również  osoby  

reprezentujące partnerów społeczno-gospodarczych zgłoszonych w odpowiedzi na 

otwarty nabór przeprowadzony przez Stowarzyszenie. Przy wyborze członków 

kierowano się kryteriami: doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji Strategii 

ZIT, wiedzy i kompetencji zawodowych, woli aktywnego udziału i zaangażowania  

w konsultowanie przedkładanych materiałów, posiadania nieposzlakowanej opinii.  

 

Uchwały podejmowane przez Radę Doradczą wraz z załączonymi rekomendacjami 

nie mają charakteru wiążącego. Ich pomocniczy charakter ma na celu lepsze 

opracowanie i wdrażanie Strategii ZIT 2021+.  

 

 

 


