Szanowni mieszkańcy,
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję
o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku.”
Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Siedlec, przyjęta uchwałą Nr XXI/229/2007 Rady
Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2007 roku, traci ważność z końcem 2015 roku. Zawarte w niej
zapisy nakreślały główne cele strategiczne, cele operacyjne, a także priorytetowe działania służące
długofalowemu rozwoju miasta do 2015 roku. W związku z tym rozpoczęto prace nad sporządzeniem
nowej Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku.
Opracowanie nowego dokumentu jest podyktowane następującymi przesłankami:
 uwzględnienie aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych i przepisów prawnych
(nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),
 dostosowanie kierunków działań do potrzeb lokalnej społeczności,
 wpisanie potrzeb rozwojowych Miasta Siedlce zawartych w nowej strategii w kierunki
finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
 uchwaleniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, która jest podstawą do
przygotowania dokumentów programowych dla pozyskania środków unijnych w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Zakres nowej Strategii zawierać będzie:
 metodykę opracowania
 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, opracowaną na podstawie uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych
 prognozę trendów rozwojowych w latach objętych strategią
 ocenę spójności z dokumentami strategicznym na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym
i europejskim
 wizję i misję rozwoju
 cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań
 zadania strategiczne (wykaz zadań priorytetowych) wraz z opisem i wskazaniem źródeł
finansowania
 instrumenty wdrażania strategii
 opis systemu monitoringu i ewaluacji realizacji strategii
Strategia będzie budowana wg modelu ekspercko-partycypacyjnego. Jego istotą jest włączenie
w proces tworzenia dokumentu przedstawicieli społeczności samorządowej i lokalnej, przy
jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem
strategii jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom
społeczności naszego miasta. Dlatego też, zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie
udziału w pracach nad dokumentem strategii, zarówno w fazie przygotowania dokumentów
diagnostycznych jak również na etapie tworzenia projektu dokumentu.
Projekt Strategii poddany zostanie konsultacjom społecznym.
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