UCHWAŁA Nr XXVIII/197/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 10 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012 – 2022
Na podstawie art. 18 ust.1, ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 grudnia
2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012 – 2022 dokonuje się
następujących uzupełnień:
1) w Rozdziale 5 Wizja i cele Gminy, cel strategiczny 2. Wzmocnienie konkurencyjności lokalnej
gospodarki, cel operacyjny 2.2 Zwiększenie efektywności gospodarki rolnej otrzymuje brzmienie
(s.65-66):
Rolniczy charakter gminy wskazuje na konieczność zwiększenia konkurencyjności lokalnej
gospodarki
w celu jej przystosowania do europejskich standardów i panujących uwarunkowań rynkowych.
Działalność gminy w zakresie gospodarki rolnej będzie ukierunkowana na intensyfikację produkcji
rolnej poprzez tworzenie dużych gospodarstw produkcyjnych i nowoczesnych gospodarstw
specjalistycznych, rozwój przetwórstwa rolnego, różnicowanie źródeł utrzymania gospodarstw,
tworzenie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Mając na względzie różnicowanie
źródeł dochodów gospodarstw rolnych należy rozwijać i inwestować w infrastrukturę
targowiskową służącą
sprzedaży produktów rolno-spożywczych, w tym produktów
o charakterze lokalnym i ekologicznym. Możliwość sprzedaży produktów rolno-spożywczych
na targowisku wesprze gospodarstwa słabsze ekonomicznie, wpisze się także w ogólny cel
rozwoju lokalnego rynku usług. Wzmacnianie konkurencyjności lokalnej gospodarki rolnej
i przetwórstwa rolno-spożywczego będzie dokonywane poprzez działania z jednej strony
ukierunkowane na dostosowywanie się gospodarstw rolnych regionu do funkcjonowania na
współczesnych rynkach rolnych, z drugiej na wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw
przetwórstwa rolno-spożywczego, konkurencyjności jakościowej i cenowej towarów. Poprawa
zdolności konkurencyjnej gospodarstw rolnych w gminie będzie następstwem wprowadzania
nowych technik uprawy i hodowli, postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i roślinnej,
wprowadzanie nowych kierunków produkcji. Działaniem kluczowym z punktu widzenia
efektywności gospodarki rolnej będzie poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych,
sprzyjająca koncentracji użytków rolnych i produkcji rolniczej. Kolejną wypadkową efektywności
gospodarki rolnej jest jakość przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym charakter produkcji,
stosowane technologie i urządzenia, kwalifikacje pracowników. Pożądanym działaniem powinno
być stymulowanie tych elementów w połączeniu z promocją rynkową produktów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński

1) Zmiany

do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016, poz. 1579, 1948, z 2017 poz. 730.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/197/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012 – 2022
Rada Miejska w Nowem w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIX/178/12 przyjęła
Strategię Rozwoju Gminy Nowe na lata 2012-2022. Strategię zaktualizowano w 2016 roku
uchwałą Nr XIX/137/16. Uchwalona w 2012 wizja i cel nadrzędny Gminy Nowe nie stracił na
aktualności. Jednak ze względu na długi, dziesięcioletni okres obowiązywania dokumentu istnieje
potrzeba jego aktualizacji i doprecyzowania. Obecne uzupełnienie bezpośrednio nawiązuje do
dokumentu uchwalonego w 2012 roku i zaktualizowanego w 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński
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