
Uchwała Nr XXV/142/ 2013 
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie 

z dnia 21 lutego 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 - 2020 

Na postawie art. 4 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U . z 200 lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 
180 .poz . l l l l iNr223,poz. l458,z2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 - 2020, stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/167/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 
21 września 2006 r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2007 - 2015. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P rzewodniczący Rad' 

Adam Puchała 

http://180.poz.llll


UZASADNIENIE 

Strategia rozwoju powiatu jest dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu 
wąbrzeskiego na najbliższe lata. Za powstaniem nowego dokumentu przemawiało 
opracowanie nowych dokumentów strategicznych województwa kujawsko - pomorskiego 
oraz przygotowanie do nowego okresu programowania funduszy Unii Europejskiej. 

Strategia rozwoju powiatu wąbrzeskiego została przygotowana w ramach realizacji 
projektu „Decydujemy razem. Wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu 
i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych", 
współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Najważniejsze elementy strategii (wizja, mocne i słabe strony, cele strategiczne i operacyjne 
oraz działania) zostały opracowane w ramach 9 warsztatów, zorganizowanych od marca do 
grudnia 2012 r. W procesie przygotowania strategii uczestniczyli przedstawiciele organizacji 
pozarządowych instytucji samorządowych i rządowych, samorządów lokalnych, radni 
powiatu i gmin, przedsiębiorcy, sołtysi, rolnicy, mieszkańcy oraz opiekunowie Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej: doradca projektowy i koordynator regionalny. Przy tworzeniu 
strategii uwzględniono również opinie mieszkańców powiatu wąbrzeskiego zebrane podczas 
badania ankietowanego przeprowadzonego w maju i w czerwcu 2012 r. Decyzją Zarządu 
Powiatu w Wąbrzeźnie projekt dokumentu został przekazany do konsultacji społecznych. 
Informacje o możliwości składania uwag do projektu dokumentu zamieszono na stronie 
internetowej www.wabrzezno.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie i gminach oraz w prasie 
lokalnej. Podczas konsultacji przeprowadzonych w terminie od 10 do 30 listopada 2012 r. 
odbyło się 6 spotkań z mieszkańcami na terenie powiatu, gdzie został zaprezentowany projekt 
strategii. Ostateczny projekt strategii został przygotowany po konsultacjach w grudniu 2012 r. 

P rzewodniczący Rady 

Adam Puchała 

http://www.wabrzezno.pl

