
ZARZ1\.DZENIE NR 24/2015 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 17 czerwca 2015 roku 

w sprawie 	 utworzenia zespolu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024 . 

. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnorZ4dzie 

gmin.iJ.ym (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) w zwi'!Zku z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Oz. U. z 2014 r. poz. 1649 

z pozn. zm.), zarz",dza siy co nastypuje: 

§1 

1. 	 Zarz",dzam utworzenie zespolu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Nowe Miasto na lata 2015 - 2024, zwanego dalej Zespolem w sklad kt6rego wchodz",: 

Lp. Imi~ i Nazwisko Stanowisko 

1. Mariola Bugalska Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oswiaty 

2. Jolanta Bandurska G16wny specjalista ds. informacji i promocji gminy 

3. Justyna Palewska Podinspektor ds. dzialalnosci gospodarczej i oswiaty 

4. Izabela Rulkowska Pomoc administracyjna 

5. Elzbieta Szyma6.ska Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 

6. Elzbieta Gizynska Inspektor ds. planowania przestrzennego 

7. Justyna Malecka Pomoc administracyjna 

8. Juliusz Wardzynski 
G16wny specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej 
i zarz",dzania kryzysowego 

9. Gabriela Gizinska Kierownik Urzydu Stanu Cywilnego 

10. Krzysztof Kowalczyk Trener srodowiskowy 

11. Adam Bugalski G16wny specjalista ds. wymiaru podatk6w 

12. Bozena Pawlak Pomoc administracyjna 

13 . Jadwiga Zielinska Inspektor ds. kancelaryjnych 

2. 	 Wyznaczam Pani", Marioly Bugalsk", - Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oswiaty 

na Koordynatora Zespolu. 

3. 	 Czlonkowie Zespolu, sposr6d kt6rych zostan", wybrani Przewodnicz",cy, pracowac byd", 

w trzech podzespolach tematycznych wyodrybnionych wg sfer ftmkcjonalnych gminy: 

http:gmin.iJ.ym


1) Podzespol I - do spraw spolecznych: 

a) zabezpieczenie materialne, 


. b) schronienie, 


c) bezpieczenstwo zycia, zdrowia i mienia, 


d) ochrona zdrowia i zycia, 


e) opieka, 


f) rozwoj ludzi, 


g) kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemnosci, 


h) kontakty spoleczne, wi((z grupowa, tozsamosc z gmin<j., 


i) swoboda i latwosc kontaktow przestrzennych, 


2) Podzespol II - do spraw zasobow i potencjalOw Gminy: 

. a) zasoby techniczne (budynki i budowle, infrastruktura techniczna, infrastruktura 

spoieczna, systemy zabezpieczen przed: powodzi,}, ogniem i skaZeniem oraz 

systemy eksploatacji i odnowy zasobow technicznych); 

b) potencjal i lad przestrzenny (dost((pnosc terenow stan zagospodarowania 

przestrzennego); 

. c) potencjal ekologiczny (zasoby naturalne, systemy ur~dzenia proekologiczne, 

ekoswiadomosc); 

d) potencjalludzki (demograficznylbiologiczny, kwalifikacje zawodowe); 

e) potencjal kulturowy (obiekty zabytkowe, przedmioty kultury materialnej, tradycje, 

zwyczaje, zdolnos6 do zachowania potencjalu kulturowego, upowszechnianie 

i udost((pnianie potencjalu kulturowego). 

3) Podzespol III - do spraw gospodarczych i promocji Gminy: 

a) mikroprzedsi((biorstwa, MSP; 


b) rynek pracy; 


c) instytucje otoczenia biznesu; 


d) polityka gospodarcza Gminy; 


e) promocja Gminy. 


4. 	 Do pracy w Zespole zaprasza si(( rowniez: 

1) Dyrektorow placowek oswiatowych z terenu Gminy Nowe Miasto; 

2) Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Nowym Miescie; 



3) Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie; 

4) Pracownika socjalnego Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miescie 

5) przedstawiciela Policji; 

6) przedstawiciela Osrodka Zdrowia w Nowym Miescie; 

7) przedstawiciel klubu sportowego; 

8) przedstawiciele przedsiybiorstw funkcjonuj,!cych na terenie gminy; 

9) przedstawiciele stowarzyszen; 

10) 	 przedstawiciele rolnik6w i gospodarstw agroturystycznych. 

§2 

1. 	 Czlonkowie Zespolu: 

1) 	sprawuj,! swoj,! funkcjy osobiscie lub poprzez wyznaczonych przez siebie stalych 

przedstawicieli, na podstawie pisemnego upowaznienia przedkladanego na 

posiedzeniach Zespolu; 

2) zobowi'!Zani 	S,! do czynnego udzialu w warsztatach i spotkaniach maj,!cych na celu 

opracowanie Strategii. 

2. 	 Do zadan Zespolu nalezy w szczeg6lnosci: 

1) identyfikacja problem6w na podstawie Diagnozy 0 stanie Gminy oraz w trakcie 

warsztat6w; 

2) zdefiniowanie misji i wizji rozwoju Gminy Nowe Miasto; 

3) zdefiniowanie cel6w strategicznych i cel6w szczeg6lowych rozwoju Gminy; 

4) sprecyzowanie kierunk6w dzialan prowadz'!cych do realizacji zaktualizowanych 

cel6w szczeg6lowych. 

3. 	 Spos6b podejmowania decyzji przez Zesp61: 

1) Zesp61 zajmuje stanowisko w fonnie opinii. 

2) Opinia Zespolu fonnulowana jest w drodze uzgodnienia stanowisk. 

3) W przypadku rozbieznosci stanowisk opinia podejmowana jest po odbyciu glosowania 

i przyjmowana zwykl,! wiykszosci,! glos6w czlonk6w obecnych i uprawnionych do 

glosowania. 

4) W przypadku r6wnowagi glos6w glosem decyduj,!cym jest glos Przewodnicz'!cego. 

5) W przypadku wszystkich glos6w "wstrzymuj'!cych siy" dyskusja w sprawie jest 

kontynuowana, a nastypnie glosowanie odbywa siy ponownie. 



§3 


Do zadan Koordynatora oraz Przewodnicz~cych Podzespol6w nalezy w szczeg6lnosci: 

1) zawiadamianie czlonk6w Zespolu 0 tenninach posiedzen; 

2) obsluga organizacyjna i techniczna Zespolu; 

3) przeprowadzenie niezbydnych konsultacji spolecznych, przeanalizowanie wszystkich 

uwag i przedstawienie Zespolowi stanowiska, co do ich przyjycia w calosci lub 

w cZysci, alba odrzucenia; 

4) przygotowanie projektu uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto w sprawle przYJycla 

. Strategii. 

§4 

Zobowi¥ujy wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto do udzielania 

Koordynatorowi i Zespolowi zadaniowemu wszelkiej pomocy zwi~zanej z opracowamem 

Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024. 

§5 

Tennin zakonczenia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 

2015 - 2024 ustala siy na 30 paidziemika 2015 roku. 

§6 

Zesp61 zostaje rozwi¥any z dniem przyjycia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 

2015 - 2024 przez Rady Gminy Nowe Miasto. 

§7 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza siy Koordynatorowi Zespolu Zadaniowego do opracowania 

"Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024". 

§8 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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