8.

PODSUMOWANIE

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015 w sposób koherentny odnosi się do
załoŜeń “Strategii rozwoju województwa opolskiego”, w której to w celu osiągnięcia załoŜonej wizji
województwa opolskiego sformułowano dwa priorytety rozwoju:
I. Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego,
II. Wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie opolskim.
Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015 jest równieŜ zbieŜna z załoŜeniami
Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015, który zakłada trzy następujące cele generalne:
Cg1.

Wysoka atrakcyjność zamieszkania w powiecie strzeleckim jako miejsca, w którym

osiąganie materialnych standardów cywilizacyjnych łączone jest z zachowaniem pozytywnych
wartości kulturowych, tradycyjnych więzi społecznych i wartości środowiskowych oraz
dostarczającego swoim mieszkańcom dogodnych warunków dla rozwoju indywidualnego
i aktywności zawodowej.
Cg2.

Wysoka konkurencyjność

gospodarki powiatu strzeleckiego, Rozwijającej

się

w zgodzie z zasadami ekorozwoju, zdolnej do sprostania wyzwaniom pojawiającym się
w otoczeniu i efektywnie wykorzystującej zasoby wewnętrzne powiatu.
Cg3.

WspółzaleŜność działań podejmowanych przez podmioty lokalne i wewnętrzna

spójność powiatu.
Do zadań Gminy Zawadzkie w celu osiągnięcia załoŜonych priorytetów strategicznych naleŜeć
będzie

szeroko

zakrojona

współpraca

z

instytucjami

sektora

publicznego,

lokalnymi

przedsiębiorstwami sektora prywatnego i wspieranie organizacji pozarządowych działających na jego
terenie. Bardzo waŜnym zdaniem będzie równieŜ promocja i informowanie mieszkańców gminy
o załoŜeniach Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015 oraz pracach nad jej
aktualizacją. Informacja przekazywana społeczności lokalnej musi być rzeczowa i wyczerpująca.
Posiadanie strategii rozwoju dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania
w długim okresie. Ponadto uwiarygodnia władze w oczach partnerów zewnętrznych i wewnętrznych.
Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniŜa poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni
miasto i gminę bardziej konkurencyjną od innych. Koniecznym wymogiem jest równieŜ posiadanie
strategii rozwoju przy ubieganiu się o pomocowe środki finansowe krajowe oraz zagraniczne.
Uzyskanie kredytu, bezzwrotnej dotacji z róŜnych źródeł jest znacznie łatwiejsze, jeśli posiada się
dobrze uzasadniony i przemyślany plan działań. Celem nadrzędnym strategii jest oŜywienie
gospodarcze miasta i gminy, prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy, ale w takich dziedzinach
aby nie dopuścić do jednokierunkowego rozwoju, który jest zbyt mało odporny na wszelkie zakłócenia
koniunktury gospodarczej. Plan oŜywienia gospodarczego miasta i gminy nigdy nie zostanie
zrealizowany, jeśli samorząd oraz władze miasta i gminy nie uznają go za swój własny. Sukces w
realizacji planu będzie równieŜ polegał na umiejętnym aktywizowaniu wokół niego lokalnych sił
społecznych oraz poszczególnych jednostek.
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