UCHWAŁA NR VII/54/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Miasta Chełmża na lata 2007-2016, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/54/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2003 r.,
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmża na lata 1999-2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr VII/54/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016.

Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016

kompleksowo określa

podstawowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu. Jest także
dokumentem niezbędnym celem ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze
środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz pozostałych programów na
szczeblu krajowym i zagranicznym. Skuteczne ubieganie się o środki funduszy strukturalnych
nie jest możliwe bez umiejętności planowania perspektywicznego, które zostało
odzwierciedlone właśnie w omawianej Strategii.
Dokument, będący przedmiotem niniejszej uchwały jest wynikiem zbiorowej pracy
lokalnych liderów jednostek i grup społecznych występujących na terenie Chełmży m.in.:
oświaty, Rady Miejskiej Chełmży, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Chełmży; pod przewodnictwem moderatora
(koordynatora) Pana Mirosława Gębskiego Prezesa firmy EURO-INVESTMENT Centrum
Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości w Toruniu.
Celem strategicznym opracowania, wypracowanym podczas warsztatów, jest
„Przyjazne miasto”, w ramach którego określono cele cząstkowe: dobrze rozwiniętą
infrastrukturę techniczną, dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej, atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną
i kulturalną miasta, wysoką aktywność mieszkańców miasta i bezpieczne miasto. Każdemu
z celów cząstkowych przypisane są działania (zadania), które winno się zrealizować by
je osiągnąć.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym w gestii rady gminy leży
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania programów gospodarczych i taki charakter
ma wspomniana powyżej Strategia Rozwoju Miasta.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania w/w
dokumentu programowego, warunkującego skuteczne ubieganie się o środki finansowe
krajowe i zagraniczne, podjęcie wspomnianej uchwały jest zasadne.

