Uchwała Nr V/18/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie: przyjęcia „Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020”
Na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Strategię Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020” stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały wraz z podsumowaniem przeprowadzonej strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasymia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNI ENI E
Strategia Ziemi Szczycieńskiej jest wyrazem troski samorządów o jak najlepsze
wykorzystanie szans, które wynikają z nowej perspektywy finansowej UE, ale
również z realizacji polityk rozwoju: krajowej i regionalnej. Zapisy Strategii
określające stan obecny i przyszłość Ziemi Szczycieńskiej zostały wypracowane
w toku warsztatów. W pracach tych uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
samorządów miast i gmin z obszaru powiatu szczycieńskiego, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Strategia powstała, by wesprzeć starania samorządów Ziemi Szczycieńskiej
w realizacji zadań rozwiązujących problemy bądź budujących przewagi więcej niż
jednej gminy, które wymagają współpracy i łączenia wysiłków rozwojowych.
W założeniach Strategia będzie finansowana ze środków samorządów Ziemi
Szczycieńskiej, ale przede wszystkim będzie adresowana do przyszłej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej, której narzędziami realizacji będą programy
operacyjne krajowe i wojewódzkie.
W opracowaniu Strategii brały udział wszystkie samorządy powiatu szczycieńskiego
na podstawie porozumienia o współpracy. W dniu 8 listopada 2013 r.
przeprowadzono konsultacje projektu Strategii z przedsiębiorcami z terenu powiatu
szczycieńskiego (łącznie brało udział 60 podmiotów na 133 zaproszonych).
21 lutego 2014 r. rozpoczęto procedury związane z oceną oddziaływania na
środowisko.
Strategia posiada prognozę oddziaływania na środowisko Strategii Ziemi
Szczycieńskiej do roku 2020.
Strategia jest niezbędna do skutecznego sięgania po środki unijne w nowej
perspektywie na lata 2014-2020.

