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UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się podjąć prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie została opracowana w marcu 2000 r. Zmiany w społeczno 
- gospodarczym obrazie gminy na przestrzeni lat sprawiły, iż stała się ona dokumentem nieaktualnym, 
wymagającym nie tylko aktualizacji, ale też nowego podejścia do tematu kierunków rozwoju gminy. Także 
wstąpienie do Unii Europejskiej zmieniło w zasadniczy sposób niektóre uwarunkowania rozwoju kraju, 
województw, a także naszej gminy. Zmieniły się zatem warunki zewnętrzne sporządzania, jak i realizacji 
dokumentów planistycznych oraz ich wzajemne relacje w układach: krajowym a terytorialnym, lokalnym 
a sektorowym, społeczno - gospodarczym a przestrzennym oraz rzeczowym a finansowym. Podstawowym 
warunkiem finansowego wspierania rozwoju funduszami strukturalnymi jest zgodność celów i kierunków rozwoju 
z głównymi założeniami polityki regionalnej Unii Europejskiej. Takie założenia powinna też zawierać. Dodatkowo 
perspektywa budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego wymusza konieczności stworzenia 
dokumentu, który w sposób jasny będzie służył programowaniu rozwoju gminy oraz zarządzaniu jej zasobami. 


