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WRZESIEŃ 2005

W ramach akcji „Przejrzysta Polska”, do którego przystąpiła
Gmina Zdzieszowice i realizacją zadania obligatoryjnego o nazwie
„Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju
społeczno – ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału
przybliżającego strategię mieszkańcom” pragniemy Państwu
przekazać krótki raport, przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Zdzieszowice.
Plan Rozwoju Lokalnego jest swego rodzaju scenariuszem
rozwoju gminy, określającym m.in. zadania strategiczne oraz sposób
ich realizacji, docelową wizję rozwoju, strategiczne i operacyjne cele
rozwoju. Podmiotem rozwoju lokalnego jest społeczność lokalna,
która uczestniczy aktywnie w realizacji zadań strategicznych
poprzez swoją aktywność gospodarczą i społeczną. Społeczność
ta jest również odbiorcą powstających w efekcie rozwoju gminy
nowych, lepszych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wyższych walorów użytkowych gminy, które
decydują o jakości życia tejże społeczności.
Dokument ten został poddany ocenie radnych, a następnie
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXI/134/04
z dnia 1 lipca 2004 r. W oryginale liczy 77 stron i jest dostępny
w Internecie na stronie www.zdzieszowice.pl.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaną przez
nas broszurą informacyjną dotyczącą Planu Lokalnego. Ufamy, iż
informacje w niej zawarte ocenicie Państwo pozytywnie.

Dieter Przewdzing
Burmistrz Zdzieszowic

Kto tworzy Plan ?
Do opracowania tego dokumentu został powołany przez Burmistrza specjalny
zespół zadaniowy, w skład którego wchodzili zarówno kierownicy referatów
jak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
.

Ocena i analiza słabych i mocnych stron naszej gminy, która znalazła się w planie
pozwala na sformułowanie celów i opisu strategii mającej za zadanie stworzenie
trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki i możliwie najlepszych
warunków życia mieszkańców.

Plan określa również pozycję Gminy Zdzieszowice w regionie, współpracę
z innymi gminami w kraju i za granicą. Nie zabrakło
również planowanych( przewidywanych ) i konkretnych projektów i zadań
inwestycyjnych, jakie stoją przed Gminą do roku 2008.
Na końcu został określony system wdrażania, finansowania, zarządzania oraz
sposoby monitorowania i oceny Planu.
Do czego dążymy ?
Najważniejszym celem stanowiącym misję gminy jest:
Uczestnicy pracowali w grupach, z których każda podporządkowana została
jednemu z obszarów: przestrzeń, infrastruktura, ekologia, gospodarka, społeczność
Co zawiera ?
Na wstępie dokument ten uzasadnia cel utworzenia i zakres czasowy realizacji.
Przedstawia aktualną sytuację społeczno – gospodarczą Gminy, z szczegółową
charakterystyką strefy społecznej (ludność, bezrobocie, pomoc społeczna, walka
z patologiami społecznymi, sytuacja mieszkaniowa i edukacja ) i strefy
gospodarczej ( działalność gospodarcza, rolnictwo, finanse, infrastruktura
techniczna, środowisko przyrodnicze, kultura, sport i turystyka ).

„Zdzieszowice – silny ośrodek lokalny, nastawiony na kompleksową obsługę
Gminy Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług, edukacji i kultury.
Miasto przyjazne dla wszystkich ludzi, pragnące rozwijać funkcje funkcję
usługowo – produkcyjną oraz turystyczną w oparciu o istniejący potencjał
przerobowy, wysoko rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz walory
turystyczne”.
Priorytetem jest Rozwój Miasta i Gminy Zdzieszowice, czyli stworzenie
„najlepszych warunków życia” – zapewnienie zatrudnienia wszystkim
deklarującym chęć jego podjęcia.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planistycznym określającym strategię
gminy na lata 2004-2006, a także wskazuje planowane działania na lata 2007 –
2013.
Co jest u nas dobre, a co wymaga poprawy ?
Twórcy Planu określili mocne i słabe strony gminy, jej szanse i zagrożenia.

Do mocnych stron zaliczone zostało m.in.: korzystne położenie gminy (przy
autostradzie A-4 ), dobrze rozwinięta sieć dróg, małe bezrobocie, duże
zainteresowanie inwestorów z zewnątrz, współpraca z zagranicą, struktura
wykształcenia mieszkańców, wykorzystanie dotychczas niezagospodarowanych
terenów pod produkcję i usługi; słabe strony to m.in. zły stan techniczny zasobów
mieszkaniowych i brak mieszkań, przestarzały system sieci wodociągowej, brak
obwodnicy miasta i wsi, zbyt mała baza noclegowa, słabo rozwinięta
infrastruktura turystyczna, powiększenie się różnic w dochodach ludności,
pogarszające się warunki bytowe mieszkańców, brak budownictwa komunalnego.
Szans dla Gminy można natomiast się dopatrywać np. w integracji europejskiej,
która stwarza możliwości pozyskiwania środków pomocowych, w korzystnym
położeniu geograficzno – komunikacyjnym, aktywizacji terenów wokół
autostrady, wykorzystaniu kontaktów zagranicznych umożliwiających zwiększenie
napływu kapitału zagranicznego wspierającego inwestycje, przygotowaniu
terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo – przemysłowe. Jako
zagrożenia wymienia się zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia
odpowiedniego tempa
tworzenia miejsc pracy, zagrożenie wzrostem bezrobocia, duża migracja
zawodowa w tym szczególnie ludzi z wyższym wykształceniem, niedostateczna
ilość inwestorów strategicznych itd.

Co dalej ?

PRL odpowiada na pytanie „Co zrobić żeby zlikwidować słabe strony gminy
i zmniejszyć tym samym zagrożenia?”. Na podstawie tak postawionego pytania
należy określić cele oraz kierunki działania, po to, aby osiągnąć oczekiwane
efekty zmierzające do podniesienia poziomu życia poprzez rozwój Gminy.

W świetle powyższego sformułowano 5 podstawowych celów tj.: budowa
infrastruktury technicznej, rozwój zasobów ludzkich, rozwój obszarów wiejskich,
rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo-turystycznych,
promocja gminy i współpraca z zagranicą, które będą realizowane poprzez
różnego rodzaju działania.
W dalszej części Planu określona została kolejność realizacji projektów, która jest
uzależniona m.in. od możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.
Jak to sfinansujemy ?
Realizacja Planu Rozwoju Gminy uzależniona jest od wysokości pozyskanych
środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych.

Zespół ten bada zgodność Planu Rozwoju Lokalnego z podejmowanymi
uregulowaniami prawnymi, w tym w szczególności w zakresie zamówień
publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych. Na podstawie wniosku
zespołu zadaniowego, Plan będzie aktualizowany i uzupełniany.

Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań
w poszczególnych latach i wysokość środków jakie mogą być wydatkowane
bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację
przyjętych celów zabezpieczą 25 % wkładu w stosunku do uzyskanych środków
wspólnotowych.

Kto i jak będzie oceniał plan ?
Aby realizacja Planu była skuteczna, musi być poddawana bieżącej ocenie
i kontroli. To zadanie należy do zespołu pracowników, powołanego specjalnie
w tym celu.

A co z promocją ?
Instytucja zarządzająca zapewnia środki informacyjne i promocyjne w zakresie
udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystywane środki
promocyjne będą miały na celu informowanie potencjalnych i faktycznych
odbiorców pomocy o możliwościach wsparcia z UE. Promocja odbywać się
będzie w prasie lokalnej, telewizji, radiu regionalnym i oczywiście Internecie.
Tam podawane będą systematycznie informacje na temat zaangażowania
finansowego UE w realizacje projektów oraz stanie zaawansowania realizacji
zadań.

