UCHWAŁA NR XLIX/333/2014
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania strategi rozwoju Gminy Lądek- Zdrój na lata 2014- 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju Gminy Lądek- Zdrój na lata 2014-2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka- Zdroju
Janusz Sosna

Id: E7F3A03A-709C-49FC-88CF-33B5BBEFDA5E. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Strategia rozwoju Gminy Lądek- Zdrój została opracowana ponad 10 lat temu. Od dnia jej przyjęcia, zarówno
szeroko rozumiane struktury wewnętrzne gminy, jak i jej bliższe i dalsze otoczenie, uległy istotnym zmianom.
Zmienił się układ czynników, które mogą zostać wykorzystane w jej rozwoju. Pojawiły się nowe szanse, a
także nowe zagrożenia. O konieczności sporządzenia nowej strategii przesądzają również wymogi funduszy
strukturalnych, których beneficjentem są i jeszcze przez kilkanaście lat będą polskie samorządy, zwłaszcza w
obecnym, nowym okresie planowanie w latach 2014- 2020. Niebagatelnym powodem jest także możliwości
ułatwienia pracy władzom samorządowym przy jednoczesnymzwiększeniu jej skuteczności i efektywności.
Szczególną uwagę należny zwrócić na trzy fakty. Pierwszy to przyjęcie przez samorząd Gminy Lądek- Zdrój
kilku istotnych dokumentów planistycznych w okresie po przyjęciu strategii. Ich horyzont czasowy wykracza
poza ustalenia strategii, a zakres merytoryczny jest w wielu przypadkach inny. Pojawia się zatem potrzeba
dokonania ich synchronizacji, tak aby zgodnie z teorią i praktyką zarządzania strategicznego pełniły one
funkcję dokumentu nadrzędnego. Drugi fakt to przyjęcie w poprzednim roku Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Za nią pojawią się nowe wojewódzkie strategie i programy sektorowe. Trzeci fakt to zmiana
wszystkich strategii i programów krajowych i unijnych. Ze wszystkich tych ponadlokalnych programów w
najbliższych kilku latach wynikać będą dotacje i granty dla samorządów, w tym przede wszystkim ze środków
Unii Europejskiej.
Burmistrz Lądka- Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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