PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

RZESZÓW 2008

UCHWAŁA Nr LXXV/62/98
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U.z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmian.)
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się raport o stanie Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały, jako podstawę do analizy możliwości rozwoju Miasta i określenia głównych
i szczegółowych celów strategicznych oraz sformułowania misji rozwoju Rzeszowa
w perspektywie 2010 roku.
§2
Ustala się katalog kluczowych zjawisk w otoczeniu Rzeszowa oraz
w poszczególnych sferach działalności prowadzonej na terenie miasta, określonych w
załączniku nr 2 do uchwały, stanowiących podstawowe szanse i zagrożenia oraz
słabe i mocne strony rozwoju Miasta.
§3
Przyjmuje się misję rozwoju Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
uchwały, jako wyznacznik podstawowych kierunków prac nad określeniem
strategicznych celów rozwoju Rzeszowa do 2010 roku.
§4
Przyjmuje się katalog głównych i szczegółowych celów strategicznych rozwoju
Miasta, określony w załączniku nr 4 do uchwały.
§5
Uznaje się za niezbędne opracowanie katalogu przedsięwzięć i zadań służących
realizacji misji i celów strategicznych rozwoju w powiązaniu z ustaleniami Studium.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
mgr Dariusz BARAN

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miasta Rzeszowa
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa.
W wyniku transformacji systemowej dokonującej się w Polsce od 1989 r.
wzrosło zainteresowanie problematyką gospodarki lokalnej i zaczęła się kształtować
świadomość nowej roli samorządu terytorialnego w tej gospodarce. Do skutecznego i
efektywnego zarządzania procesami rozwoju gospodarki lokalnej nie wystarcza
jednak sama świadomość aktywnej roli samorządu terytorialnego w jej rozwoju.
Niezbędna
jest
również
świadomość
uwarunkowań
i mechanizmów rozwoju gospodarki, które stanowią podstawową przesłankę
podejmowania racjonalnych decyzji i skutecznego zarządzania gospodarką miasta.
Dokumentami planistycznymi określającymi uwarunkowania rozwoju miasta, cele i
kierunki rozwoju są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz strategia rozwoju społeczno – gospodarczego.
Miasto dysponuje i będzie dysponować ograniczonymi środkami finansowymi
i rzeczowymi na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Stąd też
występuje ze strony władz konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych
dotyczących ich efektywnego spożytkowania.
Mając powyższe na uwadze, oraz działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1
ustawy o samorządzie terytorialnym i art. 6 ust 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dniu 28 listopada 1995 r. uchwałę
zobowiązującą Zarząd Miasta do przystąpienia do sporządzania Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.
Załącznik do tej Uchwały określał prowadzenie prac nad Studium w trzech etapach.
Etap pierwszy przewidywał gromadzenie informacji, podkładów mapowych
i materiałów do stworzenia „ banku danych ” dla miasta, oraz opracowanie diagnozy
stanu istniejącego z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno – przestrzennych z
aglomeracją rzeszowską.
Etap drugi zakładał przeprowadzenie studiów i analiz programowych, oraz
opracowanie koncepcji Strategii Rozwoju Miasta.
Etap trzeci przewidywał opracowanie projektu Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze Strategią Rozwoju Miasta
oraz uchwalenie Studium.
Istnieje ścisła współzależność pomiędzy Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategią Rozwoju Miasta. Studium
i Strategia stanowią określoną koncepcję świadomego i syntetycznego sterowania
długofalowym rozwojem miasta, przy czym Studium określa koncepcję rozwoju w
sferze funkcjonalno - przestrzennej, zaś Strategia stanowi koncepcję rozwoju
społeczno – gospodarczego, określając główne, a więc strategiczne cele rozwoju,
przedsięwzięcia i zadania szczegółowe, stanowiące instrumenty realizacji celów
strategicznych, oraz formułuje misję rozwoju miasta Rzeszowa do 2010 r.
Podstawą do wyznaczania strategicznych celów rozwoju było określenie
i przeanalizowanie w oparciu o zgromadzony „ bank danych ”, stanu wyjściowego,
czyli obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta i dokonujących się
przekształceń, co zostało zawarte w „ Raporcie o stanie Miasta ”, oraz określenie
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Miasta.

Misja rozwoju miasta jest natomiast syntetycznie ujętą deklaracją intencji władz
miejskich co do kluczowych kierunków przyszłego rozwoju miasta, określa jego
przyszłościowy
obraz
oraz
informuje
o
wspólnych
wartościach
i przekonaniach leżących u podstaw podejmowania określonych działań. Wzajemna
współzależność Strategii i Studium wynika z faktu, że szereg ustaleń zawartych w
Strategii, zwłaszcza takich, jak prognoza demograficzna, prognoza rozwoju
gospodarki lokalnej, szacunek dochodów i wydatków budżetu miasta, strategiczne
cele rozwoju stanowić będą przesłanki i uwarunkowania, które należy uwzględnić
przy formułowaniu Studium.
W przypadku miasta Rzeszowa sytuacja w tym względzie jest bardzo korzystna,
gdyż zarówno Strategię jak i Studium opracowuje jeden zespół specjalistów.
Dotychczasowy przebieg prac planistycznych wskazuje, że jest to bardzo dobre
rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia kompleksowości ujęć analityczno planistycznych, jak również spójności ustaleń końcowych. Ten typ formułowania obu
dokumentów daje większą gwarancję, że będą one przydatne władzom Rzeszowa w
zarządzaniu
miastem,
w
dynamizowaniu
jego
rozwoju
i lepszym zaspokajaniu potrzeb miasta.
Kolejnym etapem prac będzie określenie, w oparciu o podstawowe ustalenia
Strategii Rozwoju Miasta:
-

szczegółowych zadań realizacyjnych uwzględniających optymalne wykorzystanie
ograniczonych, własnych środków finansowych , oraz możliwości pozyskiwania
przez władze Miasta , środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ,
opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego jako podstawy do opracowania
budżetu zadaniowego Miasta,
umiejscowienie w przestrzeni Miasta zadań wynikających ze Strategii poprzez
wskazanie w Studium między innymi obszarów wymagających opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zawarte w projekcie proponowanej uchwały elementy Strategii Rozwoju Miasta
stanowią podstawowe wyznaczniki społeczno - gospodarcze do określenia
uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XXXVI/590/2008
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się, że misja rozwoju Rzeszowa, określona w załączniku Nr 3 do
uchwały Nr LXXV/62/98 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie
Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa, stanowi wyznacznik określenia strategicznych
celów rozwoju Rzeszowa do 2015 r.
§2
Załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, określający katalog głównych
i szczegółowych celów rozwoju Miasta, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek

Uzasadnienie
Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa została przyjęta uchwałą Rady
Miasta Rzeszowa Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r., to jest w okresie przed
zapowiedzianą reformą administracji publicznej wprowadzającą trójszczeblowy
samorząd terytorialny. W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
Reforma ustroju państwa oraz wstąpienie do Unii Europejskiej miały
istotny wpływ na kierunki rozwoju Polski, w tym na sytuację faktyczną i prawną
jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności samorządu gminnego. Poza
tym upływ dekady od uchwalenia Strategii stanowi wystarczający powód do
dokonania oceny aktualności przyjętych w 1998 r. celów strategicznych rozwoju
Rzeszowa.
W oparciu o aktualne dane dotyczące kluczowych zjawisk mających
wpływ na rozwój miasta, istniejących zarówno w bliższym i dalszym otoczeniu
Rzeszowa, jak i w samym mieście, dokonano analizy możliwości rozwoju miasta oraz
stwierdzono potrzebę określonej modyfikacji celów szczegółowych, co znajduje
wyraz w załączniku do projektu uchwały.

