Czaplinek, dnia 8 października 2013 r.

BURMISTRZ CZAPLINKA
ć

RADNI RADY MIEJSKIEJ
Szanowni Państwo!
W maju br. Gmina Czaplinek rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentu Strategii
Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020, który jest kluczowym elementem planowania rozwoju
lokalnego, dającym także możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny w ramach
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Strategia rozwoju gminy stanowić będzie formalną
podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych.
Za merytoryczne opracowanie Strategii odpowiada firma
MAREK JEFREMIENKOPRZYŁUBSKI & JEFREMIENKO MUNICYPIALNE USŁUGI DORADCZE. Prace potrwają do 31
stycznia 2014 r. i prowadzone będą w trybie partycypacyjno – eksperckim. Przyjęcie takiego trybu
oznacza współpracę wykonawcy Strategii z przedstawicielami Urzędu jak również powołanym przez
Burmistrza Czaplinka Zespołem ds. Strategii. Projekt Strategii powinien być gotowy pod koniec
grudnia 2013 roku. Decyzję w sprawie nowej Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020
podejmie w drodze uchwały Rada Miejska w Czaplinku
Prace Zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej (2 osoby),
Urzędu Miejskiego (3 osoby), Sołectw (2 osoby), lokalnych organizacji pozarządowych (3 osoby),
przedsiębiorców (3 osoby), szkół ponadgimnazjalnych (1 osoba) rozpoczęły się 18 września br.
Odbyły się dwa, dwudniowe spotkania warsztatowe, podczas których pracowano m.in. nad mocnymi,
słabymi stronami gminy, szansami i zagrożeniami, analizowano najistotniejsze motory rozwoju dla
gminy oraz zaproponowano konkretne cele strategiczne rozwoju Gminy Czaplinek.
Ponieważ dokument Strategii jest najważniejszym dokumentem planowania rozwoju
lokalnego, pragnę zaprosić Państwa na pierwsze konsultacje związane z dotychczas wypracowanymi
przez Zespół zapisami strategicznymi i poprosić o wyrażenie swojej opinii na ten temat.
Na konsultacje, które przeprowadzi z Państwem ekspert, Pan Marek Jefremienko zapraszam
w dniu 22 października 2013 r. do sali narad Urzędu Miejskiego na godz. 17.30.
Licząc na Państwa obecność.
Otrzymują:
- radni Rady Miejskiej,
- lokalni przedsiębiorcy,
- lokalne organizacje pozarządowe
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