Uchwała Nr XX/263/2001
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju gminy Głubczyce”
Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74; zmiany: Dz. U.
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz. 622 , Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 676, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz. U. z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014, nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552
i Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się deklarację misji gminy Głubczyce, wyznaczającą podstawowe cele dążeń
wspólnoty samorządowej w brzmieniu:
„Misją gminy Głubczyce jest stworzenie ośrodka nowoczesnego rolnictwa,
usług i turystyki”
§2
Ustala się priorytet rozwoju gminy, którym jest zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej gminy Głubczyce oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
§3
Ustala się cztery główne strategiczne cele rozwoju gminy w perspektywie do roku
2015:
1.
2.
3.
4.

Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie.
Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług.
Rozwój współpracy międzynarodowej.
§4

Ustala się następujące cele operacyjne, służące realizacji celów głównych:

I. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE
1. Opracowanie i wdrożenie systemu wszechstronnego kształcenia młodzieży –
niwelowanie różnic edukacyjnych i kulturowych między dziećmi i młodzieżą
z różnych środowisk (miejskich, wiejskich, biedniejszych i bogatszych, etc.).
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – likwidacja barier
architektonicznych
3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
4. Zapewnienie opieki zdrowotnej.
5. Zapewnienie wszechstronnej pomocy społecznej (zasiłki, środowiskowy dom
samopomocy, dom dziennego pobytu).
6. Realizacja gminnych programów przeciwdziałających patologiom społecznym
(alkoholizm, narkomania).
7. Rozwój rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy.
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8. Pozyskiwanie inwestorów celem tworzenia nowych miejsc pracy.
9. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

II. NOWOCZESNE ROLNICTWO ORAZ WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ
OBSZARÓW
WIEJSKICH
1. Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych.
2. Poprawa struktury agrarnej.
3. Rewitalizacja obszarów wiejskich.
4. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.
5. Rozwój agroturystyki.
6. Kształtowanie modelu życia na wsi z poszanowaniem tradycji.

III. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEMYSŁU I USŁUG
1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.
2. Dbałość o stan środowiska naturalnego - ochrona wód, gruntu, powietrza i
ochrona przed zanieczyszczeniami i hałasem.
3. Rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych.
4. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i nowoczesnej
gospodarki.
5. Rozwój sektora usług.
6. Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
7. Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej - budowa obwodnicy
miasta Głubczyce w celu połączenia państw południowych z portem
w Kędzierzynie-Koźlu i autostradą A4.

IV. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
1. Dostosowanie gminy do funkcjonowania w Unii Europejskiej.
2. Aktywna współpraca w ramach Euroregionu „Silesia”.
3. Rozwój współpracy transgranicznej.
4. Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych.
5. Stworzenie warunków do międzynarodowej wymiany doświadczeń.
6. Rozwijanie szerokiej współpracy międzyszkolnej (w tym: wymiana młodzieży
i nauczycieli) z partnerami zagranicznymi.
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7. Pozyskiwanie funduszy europejskich.
§5
Ustalony wyżej priorytet rozwoju gminy oraz cele strategiczne wyznaczać będą kluczowy
obszar koncentracji działań władz gminy i podstawę do opracowania strategicznych
programów gospodarczych.
§6
Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania projektów strategicznych programów
gospodarczych, których realizacja zapewni osiągnięcie wyznaczonych celów rozwoju
gminy.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

