
Uchwałą XXV/291/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. przyjęto zmianę uchwały 
nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia misji, wizji i celów 
strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju miasta. Uwzględniając 
zmiany, jakie zaszły w mieście i jego otoczeniu od roku 2004 r., w 2008 r. zaktualizowano misję, wizję 
i cele strategiczne, które otrzymały następujące brzmienie: 
 
Wizja – Leszno miastem średniej wielkości oferujące mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre 
miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, a jednocześnie dla regionu będące 
centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie handlu, finansów, nauki i szkolnictwa 
wyższego, oświaty, kultury, medycyny, informacji, rekreacji i sportu. 
 
Misja – Leszno jest miastem, którego władze, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne 
i mieszkańcy, kontynuują tradycje wielkopolskie w warunkach rosnącej konkurencji, współpracują 
ze sobą oraz zewnętrznymi jednostkami dążąc do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, 
możliwości wynikających z wielkości i położenia miasta w celu podniesienia jego atrakcyjności, 
poziomu życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego. 
 
Cele strategiczne: 

1. Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji 
dla budowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

2. Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie 
warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych. 

3. Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego 
subregionu. 

 
Ponadto, w oparciu o wizję, misję i cele strategiczne przyjęte uchwałą nr XXII/224/2004 Rady Miejskiej 
Leszna z dnia 26 sierpnia wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą nr XXV/291/2008 z dnia 23 października 
2008 r., przyjęto uchwałą nr XXV/292/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. plany 
operacyjne do Strategii Rozwoju Leszna, a jednocześnie uchylono uchwałę nr XXXII/374/2005 Rady 
Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia planów operacyjnych do Strategii 
Rozwoju Leszna.  
 
Zaktualizowana w 2008 r. część operacyjna Strategii Rozwoju Leszna zawiera opis celów strategicznych, 
programów oraz mierniki realizacji, a także zestawienie zadań/projektów. Stanowi ona załącznik 
do uchwały nr XXV/292/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. 
 
Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta, regionu i kraju od czasu przyjęcia powyższych uchwał uległa 

wielu znaczącym zmianom. Strategia rozwoju miasta jest dokumentem programującym 

długookresowy rozwój miasta, określającym cele do osiągnięcia, a także wskazującym kierunki działań. 

Konieczne jest, aby uwzględniała zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrze. Uchwałą 

Nr XXII/299/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lutego 2020 r. przystąpiono więc do prac nad 

aktualizacją Strategii Rozwoju Leszna. Podjęcie prac nad jej aktualizacją pozwoli na odniesienie się 

do bieżących wyzwań, przed którymi stoi miasto, wprowadzenie niezbędnych zmian, a w efekcie 

stworzenie dokumentu strategicznego na miarę obecnych potrzeb, możliwości i aspiracji miasta. 


