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We wtorek (28.01) na kolejnym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Strumieniu
radni rozmawiali o Strategii Rozwoju Miasta, która obejmuje lata 2013-2022. Czy jest ona
realizowana? Jakie plany na dalszą przyszłość ma gmina?
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Na spotkanie radnych przyjechał dr Krzysztof Wrana, ekonomista z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który
przed laty współtworzył z gminą obecną strategię. - Jest ona czymś więcej niż podstawowym dokumentem
lokalnym. Jeśli byłaby jedynie zbiorem kartek, zwykłym pismem, to mogłaby być co najwyżej jakimś
ćwiczeniem intelektualnym, ale nie miałaby wpływu na rozwój gminy. Od początku zakładaliśmy, że
strategia będzie takim rdzeniem systemu planowania - podkreślał.
Co ważne, strategia była tworzona w oparciu o rzeczywiste potrzeby mieszkańców Strumienia. - Wielkie znaczenie
przywiązywałem zawsze do prac warsztatowych z grupą liderów lokalnych. Takim nadzwyczajnym
elementem była praca z młodzieżą - jeśli mamy myśleć o przyszłości, to musi się to odbyć w zróżnicowanym
gronie. Nie tylko poszczególnych sektorów, ale także różnym pod względem demograficznym.
Wykonaliśmy także ankietę wśród mieszkańców - mówił Wrana.
Warto dodać, że dokument (który dostępny jest także online - LINK) wyznacza trzy główne cele strategiczne dla
rozwoju gminy: pierwszy dotyczy jakości życia mieszkańców, drugi gospodarki i rozwoju rynku pracy, a trzeci
zarządzania gminą. - Najwięcej projektów zrealizowaliśmy w ramach celu związanego z jakością życia - jest
on najbardziej urozmaicony, dotyczy kwestii społecznych, funkcjonowania mieszkańców. Nieco mniej
działań związanych było z dwoma pozostałymi celami, ale stosunkowo dobrze są one reprezentowane analizował dr Krzysztof Wrana.
Główna dyskusja dotyczyła jednak upływającego "terminu ważności" strategii. Jej aktualizacja, czy stworzenie
zupełnie nowej, musi być oparte na podobnych dokumentach o zasięgu wojewódzkim, krajowym czy europejskim
(chodzi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027). Problem w tym, że nie
wszystkie akty prawne są jeszcze gotowe, a pierwsze odpowiedzi poznamy w połowie br. - Z tego, co pan doktor

mówi, wynika, że takie prace nad strategią mogłyby się rozpocząć na spokojnie w przyszłym roku. Nie
mamy dokumentów na poziomie wojewódzkim czy krajowym, a oczywistym jest, że nasza strategia musi
być spójna z nimi - mówiła Anna Grygierek.
Radni zgodzili się ze zdaniem burmistrzyni Strumienia i wygląda na to, że proces tworzenia następnej strategii
rozpocznie się w przyszłym roku. - Deklarujemy, że pod koniec września lub na początku października
przygotujemy taką krótką informację na temat naszej propozycji, w jakim kierunku powinniśmy pójść.
Ewentualnie przy planowaniu budżetu na 2021 rok, będziemy musieli uwzględnić pewne wydatki związane
z prowadzeniem warsztatów, spotkań, konsultacji - zaznaczyła Grygierek.
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