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Odpowiadając na interpelację z dnia 22 listopada 2018 roku uprzejmie informuję,         

że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.         

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7 

ust. 1 ustawy stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy oraz konstruuje otwarty katalog takich zadań. Art. 7 ust. 2 wprowadza 

szczególną kategorię zadań własnych gminy, mianowicie zadania, które z mocy ustaw prawa 

materialnego mają charakter obowiązkowy. Ustawodawstwo wprost określone zadania 

nazywa zadaniami obowiązkowymi i znajdują się one w ograniczonej liczbie ustaw. Drugi 

rodzaj zadań to zadania dobrowolne, które jednostka ma prawo realizować, ale decyzja            

o podjęciu się ich realizacji zależy od lokalnych możliwości. Zadania obowiązkowe oraz 

część zadań o charakterze dobrowolnym w Gminie Nowe Miasto realizowane są na bieżąco. 

Z ich wykonania składam sprawozdanie na każdej sesji Rady Gminy oraz na zakończenie 

poszczególnych kadencji. Podsumowania kadencji dostępne są na stronie internetowej gminy. 

 

Ponadto informuję, że propozycje działań określające priorytety i cele polityki 

rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzone na obszarze Gminy Nowe Miasto określa 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2024, w tworzeniu której brali udział przedstawiciele 

społeczności lokalnej reprezentujący różne środowiska i grupy interesów. Zostały 

przeprowadzone również konsultacje społeczne, które miały na celu określenie bieżącego 

poziomu życia w Gminie i wyznaczenie dróg rozwoju na najbliższe lata. Na podstawie 

analizy zebranych danych opracowano diagnozę społeczno-gospodarczą według, której 



powstał powyższy dokument zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto                     

Nr 67/IX/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Nowe Miasto na lata 2015-2024. Natomiast katalog zadań inwestycyjnych realizowanych 

przez samorząd Gminy Nowe Miasto zawarty jest w Planie Inwestycyjnym stanowiącym 

załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Założenia strategii i Planu Inwestycyjnego 

sukcesywnie realizujemy. 

Powyższe dokumenty są ogólnodostępne na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

Wyjaśniam również, że rynek świadczeniodawców medycznych w Polsce, kształtuje 

normatywnie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2190 z późn. zm.). Obecnie ustawa stanowi fundamentalną podstawę prawną 

funkcjonowania wszystkich, tj. zarówno kompleksowych (przedsiębiorcy, zakłady opieki 

zdrowotnej), jak i indywidualnych (prywatne praktyki) podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych. Na terenie Gminy Nowe Miasto działalność lecznicza prowadzona jest przez 

podmioty niezależne organizacyjnie od władz samorządowych. W związku z powyższym        

w 2019 roku na pierwszą sesję Rady Gminy lub posiedzenie komisji zostanie zaproszona Pani 

Prezes Zarządu PALIUM Sp. z o.o. oraz Pani Stomatolog wykonująca praktykę w Nowym 

Mieście. Będą Państwo mogli osobiście poddać analizie problemy związane                             

z funkcjonowaniem ochrony zdrowia na terenie naszej gminy.  
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