UCHWAŁA NR LII/317/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875
t.j.) uchwala się co następuje.
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020 zmienia się tabelę w rozdziale 3.
„Cele strategiczne Gminy Sulęcin na lata 2015-2020” Rekomendacje”, która otrzymuje brzmienie:

Obszar
strategiczny

Cel ogólny

rozwój
infrastruktury
technicznej
(O 1 IT)

inwestycje
w infrastrukturę
techniczną

rozwój społeczny
(O2 IS)

inwestycje
w kapitał ludzki

rozwój
turystyczny
i gospodarczy
(O3 ITUR)

inwestycje
w infrastrukturę
turystyczną
i gospodarczą

rozwój
(O4 Ś)

inwestycje
w infrastrukturę
środowiskową

środowiskowy

Cele szczegółowe

Źródła
finansowania

O1IT1 – inwestycje w infrastrukturę otoczenia
gospodarczego,
O1IT2 – tworzenie miejsc pracy,
O1IT3 – poprawa układu komunikacyjnego
Gminy i funkcjonowania lokalnego transportu
zbiorowego oraz estetyzacja Gminy,
O1IT4 – budowa targowiska w Sulęcinie
przeznaczonego na cele promocji lokalnych
produktów
O2IS1 – wzmacnianie infrastruktury społecznej,
edukacyjnej
i sportowej
(remonty
oraz
doposażenie), w tym m.in. modernizacja
budynku OPS w Sulęcinie oraz adaptacja
budynku, który zostanie przeznaczony na dom
dziennego pobytu,
O2 IS2 - budowa mieszkań komunalnych,
O2IS3 – podnoszenie stopy życiowej
mieszkańców Gminy,
O2IS4 – aktywne włączanie Gminy do procesów
transgranicznych,
O2IS5 - remont Sulęcińskiego Ośrodka Kultury,
świetlic wiejskich i środowiskowych (również
adaptacja budynków lub pomieszczeń), budowa
świetlic wiejskich i środowiskowych oraz
rozszerzenie oferty kulturalnej.
O2IS6 – aktywizacja i integracja osób i rodzin
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
O3ITUR1 – rewitalizacja Gminy, w tym
wspomaganie procesów rewitalizacji obszarów
wiejskich
i działanie
na
rzecz
ich
zrównoważonego rozwoju,
O3ITUR2 – budowa i oznakowanie ścieżek
rowerowych i ciągów niskoemisyjnych,
O3ITUR3 – promocja i budowa marki Gminy
O3ITUR4 – stymulacja wszechstronnego
rozwoju gospodarczego na terenie gminy
poprzez doradztwo, ulgi oraz sieciowanie
partnerów biznesowych z Polski oraz innych
krajów UE.
O4Ś1 – zakończenie prac nad skanalizowaniem
Gminy w ramach aglomeracji oraz modernizacja
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
w aglomeracji Sulęcin,

m.in.: RPO L2020,
EWT, PROW
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m.in.: RPO L2020,
EWT, PROW

m.in.: RPO L2020,
EWT, PROW

m.in.: RPO L2020,
EWT, PROW, PO IiŚ
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O4Ś2 – budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków
w miejscowościach
nieobjętych
aglomeracjami,
O4Ś3 – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Sulęcinie,
O4Ś4 - modernizacja sieci kanalizacyjnej w
Sulęcinie
oraz
rozbudowa
wodociągu
i kolektorów ściekowych w Ostrowie
O4Ś5 – modernizacja SUW w Sulęcinie,
O4Ś6 – remont i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Wędrzynie
O4Ś7- termomodernizacja budynków na terenie
Gminy
O4Ś8 – remonty i przebudowy SUW
w miejscowościach nieobjętych aglomeracjami
(m.in. w miejscowości Trzebów)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/228/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Szczepański
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