
UCHWAŁA Nr XVII/135/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 29 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje: 

 

 §1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025” o treści 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

 

 § 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/161/08 Rady Miejskiej w  Wyrzysku z dnia 27 

czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy 

Wyrzysk na lata 2008 - 2015”.  

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

 

do uchwały Nr XVII/135/2016  Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 - 2025. 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025 jest dokumentem 

określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020.  

 Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonowania Gminy w zakresie 

sytuacji społeczno - ekonomicznej, bilansu strategicznego sił i słabości wraz z analizą SWOT.  

 Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania Gminy Wyrzysk na najbliższe lata 

ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków działań.   

 Ponadto dokument odnosi się do zbieżności i spójności z obowiązującymi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, 

regionalnym i krajowym. 

 Główne założenia Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025 

wypracowane zostały podczas warsztatów strategicznych przez powołany zespół ds. 

opracowania Strategii. Do zespołu zaproszono lokalnych liderów oraz przedstawicieli 

różnych środowisk i grup społecznych ze szczególnym uwzględnienie, organizacji 

pozarządowych, podmiotów gospodarczych i instytucji kulturalnych, sportowych. 

 Ważnym elementem procesu tworzenia strategii były konsultacje społeczne. W celu 

dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura 

upowszechniania dokumentu zakładała bezpośredni udział mieszkańców. Konsultacjom 

społecznym poddany został projekt Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk na lata 2016 – 2025. 

 Mając na względzie ważność niniejszego opracowania dla przyszłości i rozwoju 

gminy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 


