Uchwała Nr 61/V07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 czerwca 2007r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa
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 późniejszymi zmianami) - Rada Miasta
Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Józefowa w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 144/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 19.12.2003 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa.
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Strategia Rozwoju Józefowa określa kierunki oraz możliwe efektywne i najbardziej
korzystne dla mieszkańców naszego miasta drogi rozwoju. Jest ona niezbędnym dokumentem
przy ubieganiu się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Planowanie strategiczne jest
podstawą zarządzania strategicznego, które to jest ukierunkowanym na przyszłość procesem
zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju
społeczno – gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego.
Aktualna Strategia Rozwoju Józefowa została opracowana w oparciu o obowiązującą
Strategię Rozwoju Józefowa z roku 2003, analizę realizacji celów strategicznych
przeprowadzoną przez pracowników Urzędu Miasta Józefowa oraz w wyniku prac i dyskusji
uczestników spotkań tzw. Konwentu (wykorzystano w tym celu otwarte dla mieszkańców
spotkania Rady Konsultacyjno – Społecznej).
Podczas prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Józefowa ponownie określono silne
strony miasta, słabości, szanse, zagrożenia i przedstawiono je w matrycy SWOT. Aktualna
matryca SWOT zawiera większość cech matrycy ustalonej w 2003 r., jednak zauważono
pewne zmiany, które są potwierdzeniem realizowanych celów strategicznych. Ustalono
Wizję miasta, Wizerunek, Misję. Ustalono 4 główne cele strategiczne i wynikające z nich cele
operacyjne oraz propozycje poszczególnych projektów wraz z harmonogramem ich
realizacji.
Autorem opracowania Strategii Rozwoju Józefowa jest Pan dr Zbigniew Grzymała.

