
Uchwała Nr LII/358/2014
Rady Miejskiej 

w Parczewie
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Parczew 
na lata 2014-2020 

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  6  ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr  XXV/255/2013 
Rady Miejskiej  w Parczewie  w sprawie  przystąpienia  do  aktualizacji  Strategii  Rozwoju 
Gminy Parczew na lata 2014-2020 - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  aktualizację  Strategii  Rozwoju  Gminy Parczew na lata  2014-2020  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

          
  § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UZASADNIENIE
         DO UCHWAŁY NR LII/ 358 /2014 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Parczew
na lata 2014-2020

Strategia  rozwoju  gminy  jest  kluczowym  dokumentem  planistycznym  zawierającym 
długookresowy plan działania,  określającym strategiczne  cele  rozwoju oraz przyjmującym 
takie kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań 
w  oparciu  o  posiadane  zasoby  i  realne  możliwości  finansowania  przyjętych  koncepcji 
rozwoju. 

Od  przyjęcia  w  2008  roku  przez  Radę  Miejską  w  Parczewie  dotychczas  obowiązującej 
Strategii  nastąpiły  istotne  zmiany  sytuacji  społeczno  –  ekonomiczne,  które  wymagały 
przeanalizowania posiadanych zasobów i perspektyw rozwoju Gminy. 

Opracowany  dokument  zawiera  bilans  strategiczny  Gminy,  opracowany  na  podstawie 
zaktualizowanej diagnozy stanu jej rozwoju oraz analizy atutów i kluczowych problemów; 
misję i wizję strategiczną. W obszarach kluczowych zostały wyznaczone cele strategiczne  
z przypisanymi celami tematycznymi – kierunkowymi, do których zaś dostosowano priorytety 
inwestycyjne.  Dokument  zamyka  plan jego wdrażania i  monitorowania przy zastosowaniu 
rozwiązań zrównoważonego rozwoju oraz praktycznego ujęcia kontroli zarządczej. 

Proces prac nad Strategią stał się okazją do dialogu przedstawicieli wszystkich środowisk nad 
stanem  obecnym,  ale  przede  wszystkim  nad  przyszłością  Parczewa.  Dokument  został 
opracowany w sposób partypacyjny i partnerski, a na każdym etapie prac projekt był poddany 
konsultacjom  społecznym  zgodnie  z  zasadami  oraz  w  trybie  określonym  w  uchwale  
Nr L/304/2010 Rady Miejskiej w Parczewie  w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  
i  o  wolontariacie projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji.

Po opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Parczew na lata 2014-2020 dokument 
ten został przedłożony do oceny oddziaływania na środowisko jednak Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Lublinie odstąpili od jej przeprowadzenia.
 
Opracowany  dokument  będzie  służył  samorządowcom,  mieszkańcom  i  inwestorom  jako 
praktyczny  instrument  zarządzania  lokalnym  rozwojem,  pozwalającym  na  wybór 
optymalnych  metod  do  realizacji  założonych  celów.  Będzie  stanowił  również  punkt 
odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także zintegruje społeczność lokalną wokół 
wspólnych  wartości,  oczekiwań  i  kluczowych  przedsięwzięć,  zapewniając  poczucie 
stabilizacji oraz przestrzeń dla realizacji własnych aspiracji. 

Opracowana  Strategia  koreluje  z  procesem  przygotowania  czynników  sprzyjających 
wdrożeniu  zapisów  dokumentów  strategicznych  takich  jak:  uwzględnienie  nowej 
perspektywy finansowania RPO Województwa Lubelskiego oraz dokumentów strategicznych 
Województwa  Lubelskiego  na  lata  2013-2020,  a  także  dokumentów  strategicznych 
opracowanych przez m. in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i 
inne instytucje. 



Okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Parczew wyznaczony został do roku 2020. 
Taki  horyzont  czasowy pozwoli na wdrożenie wielu instrumentów i jednocześnie obejmie 
całą perspektywę budżetową Unii Europejskiej, co będzie miało podstawowe znaczenie dla 
sposobu wykorzystywania środków finansową w ramach UE. 


