
UCHWAŁA NR XL/237/2014

RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 7 sierpnia 2014 roku 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  Strategię  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Stawiszyn  na  lata  2014-2020  stanowiącą

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XL/237/2014 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 7 sierpnia 2014 roku 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z  2013  r.  poz.  594  z  późn.  zm.)  do  wyłącznej  kompetencji  rady  gminy  należy  uchwalanie

programów gospodarczych, do których zaliczamy również Strategię rozwoju.

Strategia  Rozowju  Gminy  i  Miasta  Stawiszyn  na  lata  2014-2020  jest  podstawowym

dokumentem  długookresowej  polityki  rozwoju.  Zgodnie  z  zasadą  komplementarności  polityki

rozwoju regionalnego i lokalnego Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

wpisuje się  w układ celów dokumentów wyższej  rangi.  Umożliwi to pozyskiwanie środków na

realizację zadań z różnych źródeł zewnętrznych,

Niniejsza  Strategia  została  opracowana  z  uwzględnieniem  istniejących  zasobów  gminy,

określonych warunków zewnętrznych, badań  ankietowych, rozmów z pracownikami urzędu oraz

wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Gminy i Miasta Stawiszyn.

Zawiera ona wizję i schemat celów możliwych do zrelizowania do roku 2020. 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2014-2020 została opracowana przez

Panią  Agnieszką  Mrozińską,  reprezentująca  firmę  Doradztwo  Gospodarcze  PMC,  w  ramach

realizacji  projektu  „Systemowe zarządzanie organizacją  drogą  do doskonałości  JST” -  Program

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału

administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1.  Modernizacja  zarządzania  w  administracji

samorządowej. 

Projekt Strategii zostal poddany Konsultacją Społecznym, które miały zasięg ogólnogminny,

a  przeprowadzone zostały w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy i Miasta

Stawiszyn.

Realizacja tej  uchwały powodować  będzie  skutki  finansowe,  które obecnie są  trudne do

oszacowania. 


