PROJEKT
Uchwała ………………….
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia …………………….
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Reda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 3 pkt 3 oraz art. 13
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009
r. Nr 84 poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Miasta Reda 2020, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/369/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie przyjęcia programu rozwoju miasta Reda zawartego w dokumencie „Strategia
Rozwoju Miasta Reda do 2015 r.”, zmieniona uchwałą Nr X/120/2007 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 4 lipca 2007 r.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr ………………….Rady Miejskiej w Redzie z dnia ……………………
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Reda.
„Strategia Rozwoju Miasta Reda 2020” stanowi załącznik do niniejszej uchwały
i jest nową strategią rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2020. Obowiązująca dotychczas
Strategia Rozwoju Miasta Redy do roku 2015 została już zdezaktualizowana i wymaga
zmiany.
Strategię sporządzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania
Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM), dając
tym samym możliwość realizacji inwestycji samorządowych i prywatnych ze środków
z Inicjatywy JESSICA oraz pozostałych środków finansowych w nowej perspektywie unijnej
2014-2020.
Zapisy nowej Strategii odzwierciedlają potrzeby Gminy Miasto Reda oraz są
kompatybilne z wojewódzkim dokumentem strategicznym tj. Strategią Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020. Ponadto Strategia zawiera analityczny „Raport o stanie
Miasta”, który przedstawia szereg informacji statystycznych, społecznych, gospodarczych,
w szeroki sposób obrazujących obecną sytuację Miasta Redy.
Strategia Rozwoju miasta jest generalnym konceptem (planem) systemowego,
długofalowego działania władz i wszystkich, którzy chcą w tym pomóc, wobec szans
i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów,
ukierunkowany przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną. Jest elementem
wyjściowym przygotowywania planistycznych dokumentów samorządowych. Uchwalenie
aktualnej Strategii Rozwoju jest konieczne i uzasadnia prawidłową koniunkturę samorządu.
Projekt uchwały przedłożył Burmistrz Miasta Redy.

Opracowała
I.M-Sz. 19.07.2013 r.
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Załącznik do uchwały
……………………..
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia …………………….
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