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                                                                                       Szanowny Pan Roman Kołbuc 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                       Dobrzeń Wielki 

 

Dot. interpelacji ws. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki  

        na lata 2021-2030 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

                               W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że chociaż 

strategia nie jest dokumentem wymaganym, potwierdzam chęć opracowania nowej i 

aktualnej strategii rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Strategia rozwoju jednostki terytorialnej 

jest bezsprzecznie dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie 

najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Moment 

określania zapisów Strategii wyznaczyło zaistnienie szczególnych szans w regionalnym 

i krajowym otoczeniu Gminy, związanych z nowymi instrumentami integracji europejskiej – 

perspektywa 2014-2020. Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii mają na celu określenie listy 

najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w nowej perspektywie. 

                               Niejednokrotnie podkreślałem, że ze względu na obecny stan finansów 

Gminy wolałbym, aby  opracowana strategia była efektem pracy i zaangażowania 

przedstawicieli samorządu, którzy znają rzeczywistość Gminy Dobrzeń Wielki a nie firmy 

zewnętrznej. Byłoby to rozwiązanie nie tylko pozwalające na spore oszczędności ale również 

jego skutkiem byłby dokument o wiele bardziej wartościowy i wiarygodny, niż opracowanie 

przygotowane przez osoby niezwiązane z naszą Gminą. 

                  Przystąpiliśmy do pracy w październiku 2020 roku, kiedy to powołałem zespół 

roboczy zajmujący się tym tematem. Ze względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy, w 
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szczególności rozmowy z miastem Opole, istotne zmiany Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2019.0.1295), która weszły w życie w dniu 13 

listopada 2020 roku oraz  w związku z ograniczonymi w dobie pandemii możliwościami 

spotkań i konsultacji z grupami mieszkańców, których uwagi i współudział w tworzeniu 

strategii są moim zdaniem bardzo cenne i nieodzowne,   postanowiłem czasowo wstrzymać 

opracowanie dokumentu, by już w nowych założeniach nie okazał się on przysłowiowym 

wróżeniem z fusów. 

Prace zostaną wznowione jeżeli będziemy znali wynik prowadzonych rozmów, w których Pan 

również bierze udział. Jest Pan doskonale zorientowany w sytuacji i nie ukrywam, że dziwi 

mnie interpelacja, która Pan złożył, ale rozumiem i odbieram ją w kategoriach Pana potrzeby 

uzewnętrznienia swojego zaangażowania. 

                  W związku z tym, że to radni Gminy wybrani w demokratycznych wyborach są 

przedstawicielami mieszkańców i  swoistymi lokalnymi liderami życia społecznego,  i często 

łączą różne funkcje w samorządzie terytorialnym, organizacjach publicznych i społecznych to 

właśnie oni powinni potrafić  najlepiej zdiagnozować problemy i potrzeby swoich wyborców, 

a jednocześnie na podstawie posiadanej wiedzy i aktywności są w stanie je skonfrontować z 

możliwościami rozwojowymi Gminy. Dopiero taka wstępna analiza pozwoli na przystąpienie 

do opracowania oczekiwanego przez Pana dokumentu, który będzie miał merytoryczną 

wartość i przysłuży się rozwojowi gminy. 

                    Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z przytoczoną powyżej argumentacją 

oczekuję, że radni Gminy Dobrzeń Wielki włączą się również do zespołu opracowującego 

Strategię  Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 i podejmą stosowną uchwałę, która 

będzie  syntezą świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności 

tworzących naszą wspólnotę samorządową. Ze swej strony deklaruje pełne wsparcie i pomoc 

zarówno moją jak i całego Urzędu Gminy. 

                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                                  /-/ Piotr Szlapa 

 

 


