4.

WIZJA I MISJA

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2007 – 2015

Strategia Gminy Zawadzkie, jako plan systemowego działania władz, koncentruje się na
pełnej eksploatacji wewnętrznego potencjału przy jednoczesnym wykorzystaniu szans i ograniczaniu
oddziaływania

zagroŜeń

wynikających

ze

zmiennych

uwarunkowań

polityczno-społecznych.

Systematyzuje ona działania władz, tworzy podstawy określonych zachowań inwestycyjnych, kreuje
stabilność i przewidywalność, eliminuje niejasności, co do przyszłego funkcjonowania i wizerunku
samorządu terytorialnego Gminy Zawadzkie.
Rozpoznanie uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania Gminy Zawadzkie, pogłębiona
analiza sytuacji społeczno-gospodarczej, ocena bazy infrastrukturalnej i synteza róŜnych czynników
zewnętrznych wraz z określeniem priorytetów rozwojowych pozwoliła na sformułowanie wizji i misji
rozwoju Gminy Zawadzkie.
Misja i wizja Gminy Zawadzkie przedstawia się następująco:

WIZJA:
GMINA ZAWADZKIE MIEJSCEM GDZIE WARTO INWESTOWAĆ,
ZAMIESZKAĆ I WYPOCZYWAĆ

MISJA:
SAMORZĄD ZMIERZAJĄCY DO STWORZENIA WARUNKÓW
DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU GMINY ZAWADZKIE POPRZEZ
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPEWNIAJĄCEGO
WZROST ZATRUDNIENIA I TWORZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW śYCIA
I SAMOROZWOJU, ODPOWIADAJĄCEGO ASPIRACJOM MIESZKAŃCÓW
WARUNKUJĄCYCH ZACHOWANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH

Cele słuŜące realizacji wizji i misji powinny być oparte na:


wykorzystaniu potencjału turystycznego i rekreacyjnego,



wykorzystaniu rezerw inwestycyjnych w celu rozwoju mieszkalnictwa oraz sektora małych
i średnich przedsiębiorstw wraz z promocją lokalnej przedsiębiorczości ,



modernizacji i rozbudowie infrastruktury komunalnej, edukacyjnej, sportowej i turystycznej,



spójnej promocji i kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy.
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Realizacja misji i wizji rozwoju Gminy Zawadzkie prowadzić powinna do permanentnej
poprawy jakości Ŝycia mieszkańców tego regionu oraz systematycznego wzrostu konkurencyjności
gospodarczej i społecznej gminy. Urzeczywistnianie misji i wizji jest procesem długotrwałym,
podlegającym ciągłej kontroli i modyfikacji. WdraŜane zadania słuŜące osiągnięciu załoŜonych celów
powinny być realizowane w ujęciu maksymalnego wykorzystania potencjału i moŜliwości rozwojowych
gminy. Realizacja zadań powinna być oparta na zasadzie zrównowaŜonego rozwoju i maksymalizacji
korzyści wynikających z analizy SWOT. Przesłankami pomocniczymi będą zasady kompleksowości,
przejrzystości i jawności, koordynacji i partnerstwa w oparciu o zasady powszechności informacji
i pełnego wykorzystania lobbingu na rzecz realizacji załoŜeń strategicznych.
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