
UCHWAŁA  Nr XXIX/182/21 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U  
z 2020 roku poz. 713 ze zm.)1)  w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 roku poz. 1295 ze zm.)2) , uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku. 

2. Strategia zostanie opracowana zgodnie z zasadami planowania zrównoważonego rozwoju i będzie spójna  
z obowiązującymi dokumentami programowymi na szczeblu krajowym i regionalnym. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzeleczki do: 

1) Powołania Grupy Koordynacyjnej ds. prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki  
oraz zespołów programowych do spraw oświaty i kultury, zdrowia i pomocy społecznej, rolnictwa i ekologii, 
infrastruktury i przedsiębiorczości, sportu, rekreacji i turystyki; 

2) Przygotowania diagnozy o stanie Gminy Strzeleczki; 

3) Przygotowania procedury prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju  Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Strzeleczki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny 

 

 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 roku poz. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i poz. 
2327. 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku” wynika  
z upływu terminu obowiązywania bieżącego dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki na lata 2005 – 
2018. „Strategia Rozwoju” zostanie opracowana z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, 
przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.  

Zachodzące dynamicznie zmiany społeczno- gospodarcze gminy i jej rozwój na przestrzeni ostatnich lat, 
sprawiły, iż strategia stała się dokumentem niezbędnym do zaktualizowania jak również przyjęcia nowej 
perspektywy postrzegania lokalnej społeczności. Szukając odpowiedzi na pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak 
najlepiej zaspokoić zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Strzeleczki, zasadnym jest przyjęcie uchwały  
i przystąpienie do opracowania nowej strategii zrównoważonego rozwoju na kolejne 10 lat.  

Strategia jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy Strzeleczki oraz koordynację 
 i hierarchizacje działań. Dokument ten pozwoli dodatkowo na właściwe i w odpowiedniej kolejności 
rozwiązywanie i przewidywanie problemów. 

Przyjęcie niniejszej  uchwały pozwoli przystąpić do opracowania dokumentu spełniającego wymogi 
umożliwiające pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje zadań własnych Gminy. 

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacjom społecznym poddany będzie 
opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki. 
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