
Uchwała Nr XV/111/15 

Rady Gmina Santok 

Z dnia 17.12.2015 roku 
 

w sprawie: przyjęcia „Strategii – Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023”.   

 

 

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

gminnym ( t.j Dz. U z 2013r., poz.594 z póź.zm) . 

Rada Gminy Santok uchwala, co następuję: 

§ 1 

Przyjmuje się „Strategię – Program Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023” 

o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/139/08 Rady Gminy Santok z dnia 25 września 2008r, 

w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Santok na 

lata 2008-2015” 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.  

 

       Przewodniczący   Rady Gminy 

              Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  
 

Strategia – Program Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023 jest jednym 

z najważniejszych dokumentów będących drogowskazem dla pojmowania decyzji 

dotyczących rozwoju gminy Santok. Ważność poprzedniej Strategii upływa z rokiem 

2015, potrzeba zmiany Strategii – programu wynika z uwagi na konieczność 

dostosowania jej do zapisów obecnych wymogów. Strategia – Program Rozwoju 

Gminy jest dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które 

w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji 

rozwoju gminy. Moment określenia zapisów Strategii - Programu wyznaczyło 

zaistnienie szczególnych szans w regionalnym i krajowym otoczeniu Gminy, 

związanych z nowymi instrumentami integracji europejskiej perspektywa 2014-2020. 

Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii - Programie mają na celu określenie listy 

najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w tej perspektywie, a jednocześnie 

odpowiadających na oczekiwania i aspiracje mieszkańców Gminy Santok. 

Konieczność przyjęcia strategii jest także m.in. jednym z wymogów wynikających 

z procedur ubiegania się o środki z funduszy europejskich na latach 2014-2020. 

Strategia – Program Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023 nie ogranicza się 

w swych założeniach wyłącznie so zadań leżących w kompetencjach ustawowych 

Gminy, ale angażuje i inicjuje działania realizowane w szerokich partnerstwach 

lokalnych oraz regionalnych i ponadregionalnych. Znajduje to wyraz w kierunkach 

interwencji (kluczowych zadaniach) zawartych w Strategii – Programie, dla których 

jednostkami realizującymi są zarówno Gmina Santok, jak również samorząd 

powiatowy, podmioty prywatne i pozarządowe. Główne założenia strategii 

wypracowane zostały podczas konsultacji społecznych , które odbywały się 

w sierpniu i wrześniu z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji oświatowych i kulturalnych, mieszkańców 

i innych. 

  


