
 
UCHWAŁA NR XXXIX.191.2014 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 24 lutego 2014 roku 

 
w  sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Cielądz uchwala,          

co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się „Strategię Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020” w brzmieniu, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/167/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 października 

2013 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

  

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

     



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIX.191.2014 

Rady Gminy Cielądz z dnia 24 lutego 2014 roku 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020.  

 
 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy uchwalanie programów gospodarczych.  

Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 daje możliwość tworzenia 

warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy 

współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 jest kluczowym 

dokumentem, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do zawartych              

w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Gminie, wyznacza długofalowe kierunki jej 

rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju obszaru. 

Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem 

planistycznym długofalowej polityki lokalnej a jej opracowanie jest niezbędne do 

aplikowania o środki Unii Europejskiej w zakresie ujętym w tym dokumencie.  

Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 została opracowana                           

z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań ankietowych oraz z wykorzystaniem 

wcześniejszych opracowań dotyczących gminy Cielądz.  

W wariancie przyjętym uchwałą Nr XXXV/167/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 

października 2013 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-

2020” nie wskazano zasad monitorowania wskaźników w obszarze celów operacyjnych, dających 

możliwość oceny w odpowiednim przedziale czasowym efektywności realizacji przyjętych celów.   

Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 
 


