Uchwała Nr XIV/123/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm. )
Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015-2025, stanowiącą
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja

UZASADNIENIE
Strategia stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały jest nową strategią Gminy Łobżenica na
lata 2015-2025. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów będących drogowskazem dla
podejmowania decyzji dotyczących rozwoju gminy. Jest to dokument definiujący
najważniejsze dla gminy przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym
zawierające kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny
przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Moment określania zapisów Strategii
wyznaczyło zaistnienie szczególnych szans w regionalnym i krajowym otoczeniu Gminy,
związanych z nowymi instrumentami integracji europejskiej – perspektywa 2014-2020.
Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii mają na celu określenie listy najskuteczniejszych
przedsięwzięć rozwojowych w tej perspektywie, a jednocześnie odpowiadających na
oczekiwania i aspiracje mieszkańców Gminy Łobżenica. Konieczność przyjęcia strategii jest
także m.in. jednym z wymogów wynikających z procedur ubiegania się o środki z funduszy
europejskich w latach w latach 2014 – 2020. Strategia Rozwoju Gminy Łobżenica na lata
2015-2025 nie ogranicza się w swych założeniach wyłącznie do zadań leżących w
kompetencjach ustawowych Gminy, ale angażuje i inicjuje działania realizowane w szerokich
partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych. Znajduje to wyraz w kluczowych zadaniach
zawartych w Strategii. Główne założenia strategii wypracowane zostały podczas warsztatów
strategicznych, które odbywały się z udziałem przedstawicieli m.in. samorządu, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji kulturalnych i innych.
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