
 

 

UCHWAŁA NR XVI/109/16 

RADY GMINY MILEJÓW 

 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022” 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 383) Rada Gminy Milejów 

uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 

Uchwala się „Strategię Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022” stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY 

         RADY GMINY MILEJÓW 

    Andrzej Wirski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁŁY NR XVI/109/16 

RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022” 
 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

446) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie długofalowych programów 

gospodarczych. Strategia jest dokumentem własnym władzy lokalnej.  
 

 „Strategia Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022”, jest jednym z etapów budowy 

lokalnego programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy w perspektywie najbliższych 

kilku lat.  
 

 Niniejszy dokument definiuje wizję, misję oraz cele i kierunki działań, które należy wykonać 

w celu poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Realizacja Strategii doprowadzi do 

pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.  
 

 Zgodnie z określoną wizją rozwoju w „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-

2022” Gmina Milejów stanie się rozwinięta gospodarczo, będzie gminą ekologiczną, przyjazną 

mieszkańcom, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze, wyspecjalizowanemu rolnictwu, 

przedsiębiorczym i wykształconym mieszkańcom oraz czystemu środowisku naturalnemu.  
 

 Cele strategiczne i operacyjne sformułowane w Strategii są spójne z założeniami dokumentów 

programowych i planistycznych określających strategiczne cele i zasady polityki państwa w różnych 

dziedzinach.  
 

 Przy konstruowaniu Strategii zostały uwzględnione wyniki konsultacji społecznych 

przeprowadzonych metodą badania ankietowego, której celem było wskazanie percepcji społeczności 

lokalnej względem uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy oraz poprzez udostępnienie ankiet i 

projektu Strategii na stronie Urzędu Gminy i w siedzibie Urzędu Gminy.  
 

 W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii 

Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022”. 


