Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce

„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta,
ale jeszcze piękniej,

”

gdy miasto może być dumne z niego

A. Lincoln

WSTĘP
Lokalny Plan Rozwoju jest średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym na celu
określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie
Miasta i Gminy Oleszyce w latach 2007 – 2015, z rozszerzoną prognozą do roku 2020, przy
zaangażowaniu środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Mechanizmów Finansowych EOG.
„Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” z poszerzoną prognozą
do roku 2020 jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu
terytorialnego.
Integralną częścią Lokalnego Planu Rozwoju są:

♦

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015,

♦

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2007-2015 z poszerzoną prognozą do roku 2020.

Lokalny Plan Rozwoju został opracowany w oparciu o przeprowadzoną delimitację obszarów
rozwojowych, a także w oparciu o zamierzenia długo i średniookresowego rozwoju Miasta i
Gminy Oleszyce zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce oraz w
Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2004-2006.
Jest zgodny z dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie kraju, regionu
podkarpackiego oraz na poziomie lokalnym. Jest planem rozwoju całej społeczności, w której
uczestnikami społecznymi i instytucjonalnymi oprócz samorządu terytorialnego są
organizacje społeczno – kulturalne i środowiskowe, podmioty gospodarcze oraz instytucje
regionalne.
Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych UE i EOG,
krajowych i własnych gminy. Lokalny Plan Rozwoju jest jednym z dokumentów, wymaganych
w przypadku ubiegania się o środki strukturalne UE i EOG.
Wymóg opracowania planu wynika z Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 oraz ze strategicznych standardów określających wymogi planowania
rozwoju lokalnego w Polsce.
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„Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” z poszerzoną prognozą
do roku 2020 będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych
ze środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość oczekiwanej pomocy finansowej
z funduszy UE i EOG.
Plan określa konkretne zadania inwestycyjne, terminy ich realizacji oraz sposoby
finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym
samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.
Niniejszy plan opracowany został dla stworzenia możliwości decyzyjnych w sprawach
podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym w
dłuższej perspektywie czasowej. Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac
przygotowawczych dla projektów inwestycyjnych, które umożliwią pozyskiwanie źródeł
finansowych z odpowiednim wyprzedzeniem.
W procedurze konstruowania Lokalnego Planu Rozwoju przestrzegano reguły zasady
konsensusu społecznego, co do przyjętych zadań. Przy opracowywaniu zadań wykorzystano
wnioski i opinie uczestników konsultacji społecznych, które odbyły się 13 czerwca 2007 roku
w

Oleszycach.

W

spotkaniu

uczestniczyli

zaproszeni

przez

władze

samorządowe

przedstawiciele społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście reprezentujący najważniejsze
podmioty funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.
Ustalenia zawarte w Lokalnym Planie Rozwoju będą wykorzystywane corocznie, jako
podstawowe wytyczne przy formułowaniu projektu budżetu Gminy Oleszyce oraz przy
formułowaniu strategii postępowania w zakresie pozyskiwania przez Miasto i Gminę Oleszyce
zewnętrznych środków pomocowych, szczególnie ze źródeł UE i EOG.
Najogólniej rzecz biorąc Lokalny Plan Rozwoju:
−

pokazuje aktualną sytuację społeczno – gospodarczą Miasta i Gminy Oleszyce,

−

określa poprzez delimitację obszary rozwojowe Miasta i Gminy Oleszyce,

−

formułuje zadania inwestycyjne służące poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej na
terenie Miasta i Gminy Oleszyce,

−

obrazuje matrycą logiczną powiązanie obszarów rozwojowych Lokalnego Planu
Rozwoju z dokumentami strategicznymi kraju i regionu podkarpackiego,

−

określa sposoby ich realizacji, korzystając ze wsparcia finansowego z UE i EOG, a
także innych funduszy krajowych i zagranicznych,

−
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ustala hierarchię zadań inwestycyjnych,
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−

wskazuje źródła finansowania zadań inwestycyjnych,

−

określa zasady monitoringu i ewaluacji,

− wskazuje techniki promocji poprzez marketing terytorialny,
−

ulega aktualizacji i jest korygowany,

−

ma charakter partnerski (społeczny).

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są
wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących wszystkie instytucje podległe
samorządowi, a także pełniących funkcję tzw. liderów opinii publicznej, jak również cały
szereg podmiotów zaangażowanych w różne dziedziny życia Miasta i Gminy Oleszyce.
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