
 

 

UCHWAŁA NR 39/VI/2015        

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 19 maja 2015 roku 

 

 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto             

na lata 2015 – 2024. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia              

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 

z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przystępuje się do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2024. 

 

§ 2 

Harmonogram prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 39/VI/2015 z dnia 19 maja 2015 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia              

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 

z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów 

gospodarczych, w tym strategii rozwoju. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów 

zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej 

polityki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej, 

ekologicznej, dziedzictwa kulturowego i innej. 

Uchwałą Nr 152/XX/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku Rada Gminy Nowe Miasto przyjęła 

Strategię Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2005 – 2014. Dokument określił cele rozwoju 

społeczno-gospodarczego Gminy Nowe Miasto w wieloletniej perspektywie oraz wyznaczył 

zadania niezbędne do zrealizowania dla osiągnięcia tych celów, lecz okres ich osiągnięcia                  

i realizacji zakończył się w 2014 roku. W związku z powyższym zaistniała potrzeba 

opracowania nowej strategii rozwoju Gminy Nowe Miasto, wynikająca z konieczności 

dostosowania jej do nowych uwarunkowań, będących efektem zachodzących procesów 

społecznych i gospodarczych zarówno w Gminie Nowe Miasto, jak i w całym kraju.  

Opracowanie nowej strategii jest uzasadnione także nowym okresem programowania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej, celem ułatwienia pozyskiwania środków finansowych 

przez Gminę Nowe Miasto na realizację przedsięwzięć rozwojowych, a także umożliwienie 

tutejszym przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym ubieganie się o środki na swoją 

działalność oraz rozwój. 



 

 

                                                                                                                        Załącznik  

                                                                                                   do Uchwały Nr 39/VI/2015 

                                                                                                   Rady Gminy Nowe Miasto  

                                                                                                   z dnia 19 maja 2015 roku 

 

 

HARMONOGRAM PRAC NAD SPORZĄDZENIEM  

STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWE MIASTO NA LATA 2015 – 2024 

 

Lp. Zadanie Termin realizacji 

1.  

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Nowe Miasto do roku 2024 

do 31 maja 2015 

2.  
Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu zadaniowego  

ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto 
do 31 maja 2015 

3.  

Przygotowanie narzędzia do badania oceny zaspokojenia potrzeb 

społecznych mieszkańców i przeprowadzenie konsultacji 

społecznych (ankietyzacja) 

do 30 czerwca 2015 

4.  
Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

(analiza ilościowa) 
do 15 lipca 2015 

5.  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych - spotkań warsztatowych 

(2 warsztaty) dla zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Nowe Miasto (analiza jakościowa) 

czerwiec-lipiec 2015 

6.  

Opracowanie projektu Strategii obejmującej:  

 diagnozę ilościową; 

 diagnozę jakościową; 

 strategię rozwoju; 

 wdrożenie i monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy 

Nowe Miasto 

do 31 lipca 2015 

7.  
Opracowanie końcowej wersji Strategii Rozwoju Gminy Nowe 

Miasto 
do 31 sierpnia 2015 

8.  Przekazanie końcowych rezultatów prac Zamawiającemu do 31 sierpnia 2015 

9.  
Przedstawienie przez Wójta Gminy Nowe Miasto projektu uchwały 

o uchwaleniu Strategii  

do 31 października 

2015 

 


