
Projekt

z dnia  12 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów  na lata 2015-
2020 z perspektywą do roku 2025"

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. zm1.), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1649 z 2015r.poz.349) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania aktualizacji  „Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 
z perspektywą do roku 2025” w celu określenia priorytetów rozwoju gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Mszonowie

Łukasz Koperski

1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2013r. poz.645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i1072 i z 2015r. poz.1045.
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Uzasadnienie

Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że politykę rozwoju
prowadzą: Rada Ministrów, samorząd wojewódzki oraz samorząd powiatowy i gminny. Prowadzi

się ją za pomocą strategii rozwoju.

Strategia rozwoju gminy jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację

i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności
rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu

strategii jest szansa na zwiększenie wiarygodności gminy wobec partnerów zewnętrznych.

Dokument ten daje ogromne możliwości promocji gminy. Warte podkreślenia jest również to, że planowanie
strategiczne przyczynia się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.

Według standardów Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem przygotowywania strategii rozwoju jest
uzyskanie zgody społecznej, co do rezultatów procesu planowania. Należy więc zwrócić uwagę na:

- proces konsultacyjny,

- utworzenie zespołu sterującego (Komitetu Sterującego),

- zainteresowanie procesem planowania branż ważnych dla danej gminy,

- udział społeczeństwa w procesie planowania (organizacja spotkań, warsztatów),

- upowszechnienie strategii w gminie,

- monitoring i wdrażanie.
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