
ZARZĄDZENIE NR  0050. 113.2020 

WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia  30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 

2021 - 2028. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 i 1378)  oraz Uchwały nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z 

dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu 

„Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, zarządzam, co następuje: 
 
 

 

§1. Powołuje się Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 

w następującym składzie: 

a) Wojciech Rakowiecki – Zastępca Wójta Gminy Lubicz – przewodniczący zespołu, 

b) Aneta Kaczmarek – Sekretarz Gminy Lubicz – zastępca przewodniczącego zespołu, 

c) Zbigniew Barcikowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubicz – członek zespołu, 

d) Kazimierz Rybacki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz – członek zespołu, 

e) Zbigniew Szczepański – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz – członek zespołu, 

f) Aldona Peregonczuk – Przewodnicząca Komisji samorządu, budżetu i rozwoju – 

członek zespołu, 

g) Teresa Klawińska – Przewodnicząca Komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i 

rodziny – członek zespołu, 

h) Jolanta Nikiel – Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki – 

członek zespołu, 

 

§ 2.1. Zadaniem Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028 

jest przygotowanie projektu dokumentu Strategii, a w szczególności udział w spotkaniach i 

warsztatach mających na celu określenie: 

a) problemów rozwoju, 

b) wizji i misji oraz celów strategicznych 

c) celów operacyjnych, zadań, programów, 

d) systemu realizacji i ram finansowych 

e) systemu monitorowania realizacji założonych celów 

2. Zadaniem Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 

2028 jest zatwierdzenie opracowanych strategicznych rozstrzygnięć zawartych w 

dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 do konsultacji 

społecznych oraz projektu Strategii rozwoju po konsultacjach społecznych. 

 

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy Lubicz do merytorycznej współpracy z Zespołem ds. opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028, a w szczególności do przekazywania 

niezbędnych do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju informacji i materiałów. 



 

§ 4. W czasie prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 

2028 mogą brać udział eksperci i specjaliści oraz zaproszone osoby spoza składu zespołu, w 

szczególności reprezentujące istotnych dla rozwoju Gminy partnerów społeczno-

gospodarczych. 

 

§ 5. Opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028 podlegać będzie 

zatwierdzeniu przez Radę Gminy Lubicz w drodze odrębnej uchwały. Z dniem uchwalenia 

Strategii Rozwoju, Zespół ds. opracowania Strategii ulega rozwiązaniu. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

       Wójt Gminy Lubicz 

 

 

                      Marek Nicewicz 


