UCHWAŁA NR XVI/90/15
RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 10 września 2015r

w sprawie przyjęcia Strategii Społeczno-Gospodarczej Gminy Kwidzyn
na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U z 2013

poz. 594 z późniejszymi zmianami')
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020

stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie

uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Traci moc uchwała Nr 5/19/07

Gminy Kwidzyn.

Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia

Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Gminy Kwidzyn do roku 2015.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn

oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

l zmiany tekstu jednolitego
i 1072; z 2015r. poz. 1045
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ustawy zostały ogłoszone w OZ.U. z 2013r ..645 i 1318; z 2014r. poz. 379

Uzasadnienie
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem,
jakich

powinna

konsekwentne

zmierzać

gmina

który w jasny i klarowny

aby zapewnić

sobie

i kierunków zagospodarowania

o warunkach

podejmowania

i przedsięwzięć, jest bazą do sporządzania

przestrzennego gminy.

i realizacji wszelkich działań w gminie, w tym formułowania

kolejnych zadań w Programach Operacyjnych i zmian w Wieloletniej
niniejszego dokumentu

których niejednokrotnie
chcących

a mieszkańcom

polepszenie warunków życia.

studium uwarunkowań

Opracowanie

rozwój,

zrównoważony

Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów

Informuje

sposób wskazuje kierunki w

podnosi

wiarygodność

jest podstawą oceny współpracy

realizować

inwestycje

funduszy strukturalnych

na terenie

wobec partnerów

gminy. Stanowi

do opracowania

Strategii

zewnętrznych,

dla

z gminą lub wpływa na decyzję inwestorów
podstawę

Unii Europejskiej i innych zewnętrznych

Potrzeba przystąpienia

Prognozie Finansowej.

korzystania

przez gminę z

źródeł finansowania.

Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Gminy

Kwidzyn na lata 2015-2020 wynika z konieczności:
•

dostosowania

Strategii

dokumentów

Rozwoju Społeczno

strategicznych szczebla regionalnego

czasowego

Strategii

z horyzontem

Europejskiej oraz dokumentów
•

dokonania

aktualizacji

z uwzględnieniem

dostosowywania

nowego

okresu

programowania

Unii

nadrzędnych;

gminy

dokumentu

Kwidzyn

Długookresowej

Rozwoju Województwa

Gminy Kwidzyn do nowych

i krajowego, w tym uspójnienie horyzontu

czasowym

obowiązującego

społeczno-gospodarczego

•

- Gospodarczego

Strategii

na

określającego

podstawie

Rozwoju

kierunki

rozwoju

uwarunkowań

lokalnych,

Kraju do 2030 roku oraz Strategii

Pomorskiego do 2020 roku;

polityki

rozwoju

do zmieniających

się uwarunkowań

społecznych

oraz

gospodarczych w gminie i jej otoczeniu;
•

określenia celów operacyjnych
w kontekście

możliwości

oraz strategicznych

pozyskiwania

środków

oraz kierunków
zewnętrznych

działania gminy Kwidzyn

w perspektywie

finansowej

2014 - 2020;
•

promocji gminy.

Główne założenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

na lata 2015 - 2020 wypracowane

zostały

powołany

podczas warsztatów

strategicznych

Strategii. Do pracy nad opracowaniem
różnych środowisk
podmiotów

przez specjalnie

dokumentu

zaproszono lokalnych liderów oraz przedstawicieli

i grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem

gospodarczych

i instytucji

kulturalnych.

Ważnym

Strategii były konsultacje społeczne. W celu dokładnego
społeczności

lokalnej

mieszkańców

w jego tworzeniu

rozwiązanie
Gminy

umożliwiało

kierunków

procedura

uspołecznienia

już na etapie

Konsultacjom

formułowania

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

społecznym

organizacji pozarządowych,

elementem

procesu

tworzenia

zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji

dokumentu

wszystkim zainteresowanym

rozwoju.

Zespół ds. opracowania

aktywny

zakładała

bezpośredni

udział

wizji i celów strategicznych.
udział w kreowaniu

poddany

został również

Takie

kluczowych
projekt

dla

Strategii

Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2020.

w
ogrodzka

