DRUK NR 82

PROJEKT
UCHWAŁA NR V/ /2015
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata
2015 – 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz w
związku z art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (D. U. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata
2015 - 2022, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/81/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie
uchwalenia programu gospodarczego pn.

„Strategia rozwoju społeczno -

gospodarczego Gminy Czarna Dąbrówka”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Uzasadnienie
Strategia stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały jest nową strategią rozwoju
Gminy Czarna Dąbrówka. Od uchwalonej w roku 1999 poprzedniej strategii nastąpiło
wiele zmian w sferze społecznej i gospodarczej. Głównym czynnikiem determinującym
wspomniane zmiany jest fakt, że rzeczywistość społeczno – gospodarcza kraju w dużym
stopniu wtopiona została w system wspólnoty europejskiej.
Strategia Gminy Czarna Dąbrówka stanowić będzie podstawę prowadzenia przez władze
samorządowe długookresowej polityki rozwoju. Niniejszy dokument będzie służył jako
punkt odniesienia do działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków
własnych Gminy, środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł
finansowania.
W trakcie opracowywania strategii została wykonana kompleksowa diagnoza
najważniejszych

obszarów

rozwoju

społecznego,

gospodarczego,

infrastruktury

i środowiska. Wykonana została analiza SWOT, określono wizję i misję Gminy, a także
wskazano

cele strategiczne i operacyjne. Opracowane zostały zasady monitoringu

i ewaluacji. W procesie tworzenia strategii zastosowano konsultacje społeczne oraz
metody warsztatowe.Uwzględniając przedstawione okoliczności, uchwałę uznać należy za
zasadną.
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