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ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia . f. 9.. lipca 201 1 r.

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Drawsko Pomorskie.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz.
984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z
2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 1 16, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, póz. 128, z 2007 r. Nr 173, póz. 1218, 2008 r. Nr 180, póz. 1 1 11, Nr 223 póz.
1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i póz. 146, Nr
40 póz. 230, Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 117, póz. 679) i uchwały Nr X/95/2011 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad
opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie, zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się dokument pn. „Zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Tobiszewsk
w*irmistrza



Załącznik
do zarządzenie Nr /2011

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia lipca 2011 r.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawsko
Pomorskie

Rozdział l
Zadania i funkcje Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie

§1. Strategia Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie, zwana dalej „strategią", jest podstawą
zarządzania strategicznego, dokumentem, dzięki któremu władze gminy Drawsko Pomorskie
mogą racjonalnie i efektywnie prowadzić działania zmierzające do zrównoważonego i
długotrwałego rozwoju regionu. Powinna ona obejmować okres przynajmniej 10 lat.

§2. Strategia musi spełniać zarówno kryteria europejskiej polityki strukturalnej, jak i
polskiej polityki regionalnej. Powinna być opracowana w oparciu o zasady:

1) koncentracji środków - tworzenie ram finansowych w oparciu o hierarchię
priorytetów odpowiadającą ważności sformułowanych celów,

2) dodatkowości - wysokość wydatków własnych na planowane zadania nie
powinna ulegać zmniejszeniu z racji wsparcia przez publiczne środki
zewnętrzne,

3) subsydiarności fundamentem rozwoju lokalnego musi być zdolność
współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu współfinansowania zadań realizowanych w ramach
programów rozwoju regionalnego,

4) partnerstwa - w procesie przygotowania, monitorowania i oceny powinny
być włączone wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz
przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych

5) monitorowania - systematyczne gromadzenie danych na temat postępu
wdrażania strategii pozwala na ocenę trafności założonych kierunków oraz
umożliwia ich weryfikację w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami.

Rozdział 2
Tryb opracowania

§3. Strategia opierać się będzie na następującej strukturze:
1) Część I. Diagnoza stanu wyjściowego oraz przyszłe uwarunkowania rozwoju gminy

Drawsko Pomorskie, na którą składać się będzie:
a) Diagnoza stanu wyjściowego rozwoju społeczno-gospodarczego

województwa,
b) Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne;
c) Analiza SWOT;
d) Wizja rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie (scenariusze możliwego rozwoju)

2) Część II. Cele i priorytety Strategii;
3) Część III. Wdrażanie i monitorowanie Strategii.

Zatwit



§4. 1. Zarządzeniem Burmistrza Drawska Pomorskiego powołany zostanie zespół ds.
opracowania Strategii, którego zadaniem będzie opracowanie założeń oraz poszczególnych
części strategii.

2. Regulamin prac zespołu zostanie przyjęty w drodze zarządzenia Burmistrza Drawska
Pomorskiego.

3. W skład zespołu zostaną powołani przedstawiciele określonych referatów Urzędu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek podległych.

§5. 1. W celu pełnej realizacji zasady partnerstwa odbywać się będą konsultacje społeczne,
do których zaproszeni zostaną partnerzy społeczno-gospodarczy oraz jednostki samorządu
terytorialnego.
2. Proces konsultacji będzie się odbywał poprzez udostępnianie efektów prac zespołu
roboczego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz zgodnie z
uchwałą Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko
Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 69, póz. 1248). Konsultowane będą
zarówno części Strategii powstające w miarę postępu prac, jak i całość dokumentu.
3. Dokładny plan konsultacji zostanie opracowany przez zespół ds. opracowania Strategii.

Rozdział 3
Harmonogram opracowania Strategii

ETAP

I ORGANIZACYJNY

II
DIAGNOSTYCZNY

ZADANIE

Określenie zasad, trybu i
harmonogramu prac nad opracowaniem
Strategii Rozwoju Gminy Drawsko
Pomorskie
Powołanie zespołu ds. opracowania
Startegii
Przygotowanie sprawozdania z
ewaluacji dotychczasowej Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Drawsko
Pomorskie

Diagnoza czynników endogenicznych

Badania społeczne w celu określenia
ilościowych i jakościowych oczekiwań
mieszkańców, przedsiębiorców i
organizacji pozarządowych z terenu
gminy Drawsko Pomorskie
Badanie dotyczące spójności tworzonej
strategii z dokumentami strategicznymi
na poziomie województwa, kraju i UE.
Prognoza trendów w otoczeniu
zewnętrznym: administracyjno-
prawnym, społecznym, gospodarczym,
technologicznym i środowiskowym

TERMIN
REALIZACJI

lipiec 20 11

lipiec 20 11

lipiec-sierpień 201 1

lipiec - sierpień
2011

lipiec - wrzesień
2011

sierpień 20 11

wrzesień 20 11
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III KONCEPCYJNY

IV REDAKCYJNY

V KOŃCOWY

Analiza SWOT

Opracowanie wizji, celów
strategicznych, priorytetów oraz
przedsięwzięć strategii

Weryfikacja możliwości finansowych

Konsultacje społeczne strategii

Opracowanie wersji całego dokumentu
oraz jego załączników
Strategiczna Ocena oddziaływania na
środowisko strategii
Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy
Drawsko Pomorskie przez Radę
Miejską w Drawsku Pomorskim

wrzesień-
październik2011

wrzesień -
październik 20 1 1

październik 201 1

listopad-grudzień
2011
grudzień 2011-
styczeń 2012
styczeń - marzec
2012

kwiecień 2012


