
UCHWAŁA NR V14/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy 
Stanisławów na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.594 
z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Stanisławów  na 
lata 2015-2025, zwaną dalej Strategią.

2. Opracowanie Strategii zostanie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

1) wieloletniego planowania rozwoju - oznaczającą potrzebę długofalowego planowania rozwoju lokalnegow 
oparciu o obowiązującą Strategię z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań i wniosków wynikającychz 
okresowej ewaluacji,

2) spójności - oznaczającą harmonizację planowania celów istotnych dla rozwoju lokalnego z celami zawartymi 
w dokumentach strategicznych na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim,

3) partnerstwa - rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania wizji oraz celów rozwoju lokalnego w ramach 
otwartej debaty publicznej przy aktywnej współpracy organów Gminy z podmiotami reprezentującymi 
różnorodne środowiska i instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój lokalny,

4) transparentności - oznaczającą otwarty proces opracowywania Strategii poprzez bezpośrednie i pośrednie 
informowanie zainteresowanych o bieżących działaniach związanych ze sporządzaniem Strategii.

§ 2. Zakres Strategii winien obejmować w szczególności:

1) diagnozę stanu obecnego zakończoną identyfikacją problemów rozwoju,

2) określenia zakresu działania wynikającego ze scenariusza zagrożeń i szans,

3) określenie wizji przyszłości i celów strategicznych,

4) określenie celów operacyjnych, zadań, programów,

5) zdefiniowanie kierunków interwencji,

6) określenie systemu realizacji i ram finansowych.

§ 3. Prace związane ze sporządzeniem Strategii zaleca się wykonać metodą ekspercko-partycypacyjną.

§ 4. Gmina Stanisławów zabezpieczy w swoim budżecie na 2015r. środki finansowe niezbędne do 
przeprowadzenia procesu planistycznego związanego z opracowaniem Strategii.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stanisławów do:

1) utworzenia zespołu koordynującego oraz zespołów roboczych do prac związanych z opracowaniem Strategii,

2) wyłonienia zespołu eksperckiego,

3) określenia trybu i harmonogramu prac nad Strategią.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 7. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Strategii podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2013.1235z późn.zm.).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy

Monika Uścińska
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UZASADNIENIE

Strategia Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2020 będzie dokumentem określającym
główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020. Dokument będzie zawierał
syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno - ekonomicznej, drzew
problemowych oraz bilansu strategicznego sił i słabości wraz z analizą SWOT. Opracowanie powinno
obejmować koncepcję funkcjonowania Gminy Stanisławów na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji i
misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych.

Główne założenia Strategii Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2020 wypracowane
zostaną podczas warsztatów strategicznych przez specjalnie powołany Zespół ds. opracowania Strategii.

Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii będą konsultacje społeczne. W celu dokładnego
zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura uspołecznienia dokumentu
zakłada bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu już na etapie formułowania wizji i celów
strategicznych. Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu
kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany zostanie również projekt
Strategii Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2020.
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