UCHWALA Nr 67IIXl2015
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie przyj~cia 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 samorz~dzie

gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w zwi¢u z art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
roku

0

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 1649 z pozn. zm.)

Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastt(puje:
§1
Przyjmuje sit( Strategit( Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024
zal~cznik

stanowi~c~

do niniejszej uchwaly.

§2
Traci moc uchwala nr 1521XX12005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr 67IIx/2015
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 roku.

w sprawie przyjtrcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024.

Zgodnie z art.I8 ust. 2 pkt. 6 ustawy

0

samofZ'!dzie gminnym Rada Gminy uchwala

program gospodarczy - Strategiy Rozwoju Grniny. Jest to najwaZniejszy dokurnent
programowy, w oparciu

0

kt6ry grnina realizuje obowi'lzek prowadzenia polityki rozwoju

lokalnego. Stanowi r6wniez podstawy do opracowania i wdrazania na terenie Gminy
projekt6w wsp6lfinansowanych ze srodk6w zewnytrznych.
Dokument zawiera syntetyczn'l diagnozy obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie
sytuacji spoleczno - ekonomicznej, drzew problemowych oraz bilansu strategicznego sil
i slabosci wraz z anali24 SWOT. Opracowanie obejrnuje koncepcjy funkcjonowania Gminy
Nowe Miasto na najblizsze lata ze wskazaniem jej wizji i rnisji, priorytet6w, cel6w
strategicznych oraz kierunk6w i scenariuszy rozwojowych. Ponadto dokument odnosi siy do
sp6jnosci z obowi'lzuj'lcymi wewnytrznymi i zewnytrznymi opracowaniami strategicznymi na
szczeblu gminnyrn, regionalnym i krajowym.
G16wne zalozenia strategii wypracowane zostaly podczas warsztat6w strategicznych,
kt6re odbywaly siy w pazdziemiku br. z udzialern przedstawicieli min. wladz samorz'ldowych
pracownik6w Urzydu, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarz'ldowych,
rolnik6w oraz przedsiybiorc6w.
W zwi'lzku z powyzszym zasadne jest podjycie niniejszej uchwaly.
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