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Rady Powiatu w Prudniku

z dtiaZ1 maja 2001

w

r.

sprawie uchwaienia ,,Strategii Ronvoju Powiatu Prudnickiego"

2001

-

na

lata

2015.

Na podstawie art. 12

p|<t'.4 ustawy

z

dnia

5

czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym ( Dz. U. Nr 9I, po2.578, I.{r I55, poz.. 101,4, 2200A r. Nr 12, poz. 136,

Nr 26, poz.306,T.{1 48, poz. 552,}rlr 62, poz.718, Nr 88, ptoz. 985,Nr 91, poz. 1009,
1r{r

95, poz. 1041 ) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

$1
Uchwala się ,,Strategię Rozwoju Powiatu Prudnickiego'' na lata
stanowiąc ą załącn'ltk do niniej szej uchwaĘ.

s2
Wykonanie

uchwĄ powierza

sięZarząd,owi Powiatu w Prudniku.

$3
Uchwała wchodzi w zycie z dnięm podjęcia.
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Uzasadnienie

w

2000 rcku Zarząd Powiatu w Prudniku podjął uchwałę o przystąpieniu do
opracowania ,,Strategii Roryuoju Powiatu Prurlnickiego''. Do tego ceiu powołano
Radę Liderów LokalnycĄ składającą się zprzedstawicieli różnych środowisk Powiafu
Prudnik. Uznano, że lokalna strategia' odwzorowująca potrzeby mieszkńców
powiatu, wima byó tworzona metodą planowania partnerskiego, co doprowadzi do
aktywizacj i, p orozumienia i współdział afl7a w szystkich środowisk opiniotwó rcry ch dla
ronvoju społeczno-gospodarczęgo powiatu. SfuZyó będzie również wspieraniu
parbrerskiej i trwałej współpracy władz samoządolvych Z najwaŻniejsąrrni
podmiotami i instyrucjami społecmLymi szczeb\a lokalnego. W zwigku z tym Zarząd
Powiatu w Prudniku w porozumięniu z wszystkimi gminami powiatu wyfypował
skład osobowy Rady Lidęrów Lokalnych. Zarządy gmin podjęł w tej sprawie
stosowne uchwĄ. Zarząd Powiatu celem zapewnienia pełnego :odziafu w realŁacji
strategii, oddelegował swoich przedstawicieli do prac analitycznych i do obsfugi prac
koncepcyjnych Rady Liderów Lokalnych.
'W'
ten sposób przygotowyvana Strategqa, sprryjała pogłębieniu wiedzy elit
lokalnych na temat obecnej syfuacji gospodarczej, społecznej, przestzennej
i ekologicznej powiatu. " Strategia", stanowiąca raport z prac Rady Liderów
Lokalnych stanowi podstawę do opracowania ptzez Zarząd Powiatu w Prudniku
"Planu Rozrvoju Powiatu Prudnickiego". Plan ten zagwarantuje zapisanie
w wojewódzkich czy krajowych planach rozrvoją priorytetowych dia powiatu
projeków o charakterzę ponadlokalqrm oraz zapewni wspófuczęstnictwo powiatu
w przemianach strukluralnych regionu opolskiego, & W fazie jej wdrazania, stanowić
będzie podstawę do podejmowania inicjaĘw budżetowych w latach następnych.
Plarr Rozwoju stanowió równiez będzie filar wszelkjch wniosków,
z którj.mi powiat występować będńe do insĘrrucji i orgarLizacji zevłnętrzrrych, celem
współfinansowania jego rozwoju. Posiadanie przez powiat Planu Ronvojtt ułatwi nie
tylko sterowanie jego rozwojem, ale także pozrvoli na śledzenie(monitorowanie)
procesów realizacyjnych, podjętych w powiecie, przygotowanych do reallzacji lub
oczekiwanych w przyszło ści.
Raport Rady Liderów Lokalnych nyany "Strategia Ronłaju Pollłiatu Prudnickiego",
będący dokumentem o charakterze kierunkowym oraz powstaŁy na jego podstawie
"Plan Romvojtt Powiąttł Prudnickiego", starrowiący dokument o charakterze
operacyjnym będą ze sobą integralnie rwiązane a takŻe będą wzajemnie się
uzupeŁriaÓ.

