
Strategia rozwoju Gminy do 2014 r.

W dniu 10 lipca 2002 r. Rada Gminy Warszawa Bielany podjęła uchwałą  Nr 736/XXXI/02 w sprawie
uchwalenia  "Strategii rozwoju Gminy Warszawa Bielany do 2014 roku". 
 W celu wdrożenia zasad zarządzania strategicznego jako podstawy racjonalnego i efektywnego sterowania
procesami rozwoju gminy, w Biurze Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy od dłuższego czasu trwały prace
planistyczne, których celem było podpisanie "Strategii.........". 
 Do opracowania dokumentu "Strategii........" został powołany Zespół złożony z merytorycznych pracowników
Urzędu Gminy, którego prace koordynował dr Marek Ziółkowski z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu
Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 W Strategii został sformułowany generalny cel kierunkowy rozwoju Gminy Warszawa Bielany:  Trwały i
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Bielan przy respektowaniu wymogów ochrony środowiska
przyrodniczego oraz racjonalnego zagospodarowania przestrzeni.

Sformułowano trzy strategiczne cele rozwoju gminy: 

SFERA GOSPODARCZA: 
Tworzenie jak najlepszych warunków dla lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych, usługowych i
produkcyjnych oraz funkcjonowania istniejących podmiotów gospodarczych. 

STREFA SPOŁECZNA: 
Rozwój i modernizacja zasobów mieszkaniowych, w tym komunalnych oraz wzrost jakości świadczonych
usług społecznych. 

SFERA EKOLOGICZNA I INFRASTRUKTURALNA: 
Ochrona zasobów przyrodniczych oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. 

Uchwalone przez władze samorządowe cele rozwoju określają dążenie społeczności lokalnej do tego, aby
Bielany stawały się w coraz większym stopniu atrakcyjnym miejscem zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej. 
W dokumencie tym zostały określone trzy strategiczne programy działań realizacyjnych, które zawierają
szczegółowe cele operacyjne i zadania realizacyjne, których wykonanie umożliwi osiągnięcie założonych
celów rozwoju Gminy Warszawa Bielany. 
 Uchwalony przez Radę Gminy dokument zawierający cele rozwoju i zadania realizacyjne stanowić będzie
podstawę do prowadzenia przez władze samorządu lokalnego długookresowej polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego Bielan, zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych warunków życia
mieszkańców, funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych,  
a także dobrego stanu środowiska przyrodniczego i zachowania ładu przestrzennego. Sformułowana w ten
sposób "Strategia........" umożliwi również przyszłym władzom samorządu lokalnego organizowanie
finansowania inwestycji w oparciu również o dotacje ze środków Unii Europejskiej. 
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