
   
 

           

 

 

Uchwała nr 1/2023 

Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami  

 

 

Działając na podstawie par. 3 uchwały nr 5/2022 Rady Metropolii z dnia 14 czerwca 

2022 r. w sprawie powołania Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania 

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

Rada Doradcza uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z przyjętymi rekomendacjami. 

2. Projekt Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 

2021-2027 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

3. Wykaz rekomendacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



   
 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr 1/2023 Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania 

Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  

na lata 2021-2027 z dnia 16 lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami  

 

Mając na względzie konieczność spełnienia wymogów zapisanych w Umowie 

Partnerstwa na lata 2021-2027 związanych z udziałem w procesie przygotowania 

Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych działających w ramach Rady 

Doradczej powołanej na mocy uchwały nr 5/2022 Rady Metropolii Poznań z dnia 

14 czerwca 2022r., przedłożono członkom tego organu projekt dokumentu Strategii 

ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 w celu jego zaopiniowania oraz przyjęcia 

ewentualnych rekomendacji. Zastosowanie zasady partnerstwa w tym przypadku 

gwarantuje kontrolę społeczną i większe zaangażowanie podmiotów różnych szczebli 

w realizacji Strategii ZIT oraz odpowiedzialność za planowane interwencje. Udział 

przedstawicieli organizacji społecznych pozwala także na korzystanie z ich wiedzy i 

doświadczenia oraz wpływa na zapewnienie przejrzystości w podejmowaniu decyzji. 

Uchwała podjęta przez Radę Doradczą wraz z rekomendacjami nie ma charakteru 

wiążącego. Ich pomocniczy charakter ma na celu lepsze opracowanie i efektywniejsze 

wdrażanie Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027. 

 

 

 


