
Uchwała XXI1132/20l6

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 kwietnia 20 16r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 9ca i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późno zm.), w związku z art.3 pkt 3, art. 4 ust. 1,

art. 9 pkt 3 i art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (tj. Dz. U. Z 2016, poz.383.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Strategię Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025" w brzmieniu

określonym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Tomteki



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/132/2016

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

Strategie rozwoju lokalnego uzyskały usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia 6 grudnia 2006

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawodawca stwierdza:

- wart. 2 : "Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju

kraju oraz spójności społeczno - gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej

lub lokalnej ... "

- wart. 3 "Politykę rozwoju prowadzą:

l) w skali kraju - Rada Ministrów;

2) w skali regionu - samorząd województwa;

3) w skali lokalnej - samorząd powiatowy i gminny."

- wart. 4. " ... 1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju ... ".

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025 jest dokumentem, który określa sposób

zarządzania samorządem, uwzględniający oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej,

z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.

Dokument ten wyznacza główne, długoterminowe cele działania oraz metody ich osiągania. Taki

sposób strategicznego zarządzania w sektorze administracji ma znaczenie przede wszystkim ze

względu na potrzebę stałej racjonalizacji oraz podnoszenia efektywności gospodarowania

funduszami publicznymi, a także stałe podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz

społeczeństwa. Zbudowana Strategia nie ogranicza się wyłącznie do sfery ekonomicznej, lecz

respektując w pełni znaczenie aspektów ekonomicznych, zachowuje niezbędną równowagę

między koniecznością rozwiązań pro efektywnościowych z celami społecznymi. Strategia ta jest

zgodna także z zasadą zrównoważonego rozwoju rozumianego jako sytuację, w której następuje

polepszenie warunków życia społeczności przy respektowaniu ograniczeń wynikających z

możliwości ekosystemów. Pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją

strategicznego myślenia o rozwoju powiatu. Jest to również ważna przesłanka i uzasadnienie przy

ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym o środki w ramach polityki strukturalnej UE.
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