Uchwala Nr XXIII / 23812008
Rady Gminy Jabionna
z dnia 2 lipca 200th.
w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Jabionna na lata 2005-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(i.t. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz § 4 ust. 4 uchwaly nr
XXXIV/287/2005 Rady Gminy Jablonna z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie: przyjqcia
Strategii Rozwoju Gminy Jablonna na lata 2005-2013.
Rada Gminy uchwala, co nastppuje:

91

L

Przyjmuje siq aktualizacjq celu strategicznego pod nazwq: Konsekwentne budowanie
rozpoznawalnoSci w oparciu o spdjnq koncepcje majqcq swoje odbicie w polityce
promocyjnej i stosownych nakiaddw na niq, zawartego w Strategii Rozwoju Gminy Jablonna

na lata 2005-2013 przyjqtej uchwalq nr XXXIV/287/2005 Rady Gminy Jablonna z dnia
2 marca 2005 r. w sprawie: przyjqcia Strategii Rozwoju Gminy Jablonna na lata 2005-2013 ,
w brzmieniu nadanym zalqcznikiem do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza siq Wbjtowi Gminy Jablonna.

§3

L

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie
do Uchwaty Nr XXIIII 23812008 Rady Gminy Jablonna
z dnia 2 lipca 2008r.

Z uwagi na fakt, i e Gmina Jablonna oraz podmioty dzialajqce na jej terenie planujq
wystqpowad o dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych na realizacjq zadari
z w i p n y c h z rewitalizacjq obiekt6w zabytkowych oraz miejsc pamiqci narodowej
stanowiqcych dziedzictwo kulturowe Gminy, rozbudowq infrastruktury turystycznorekreacyjnej oraz realizacja,kampanii promujqcej walory kulturalno- turystyczno- rekreacyjne
Gminy, konieczne jest ujqcie tych dzialan w Strategii Rozwoju Gminy Jablonna.

Zatqcznik do Uchwaly nr XXI11/238/2008
Rady Gminy Jabtonna z dnia 2 lipca 2008 r.
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Niewystarczajqca aktywnoSC w zakresie szerokiej promocji Gminy
jego granicami dzieki wykreowaniu wiasnej toisamoici,

Naplyw ludnoici w wieku produkcyjnym,
wyksztatconych, dobrze sytuowanych.
Zanik rolniczo - ogrodniczego charakteru

Powstanie spoiecznie redagowanej publikacji
prasowej i internetowej na terenie gminy
Wzrost liczby podmiot6w gospodarczych w
stosunku do liczby mieszkancow Gminy
Wzrost poczucia bezpieczenstwa przez
mieszkahc6w gminy
wystepowanie bogatego dziedzictwa
kulturowego w postaci zabytkowych
obiektow architektonicznych i miejsc
pamiqci narodowej,
wysokie walory przyrodnicze gminy

Naplyw IudnoSci w wieku produkcyjnym,
wyksztaiconych, dobrze sytuowanych.
Zanik rolniczo - ogrodniczego charakteru
Romoj ustug lokalnych
Powstanie spotecznie redagowanej publikacji
prasowej i internetowej na terenie gminy
Wzrost liczby podmiotbw gospodarczych w
stosunku do liczby mieszka~icowGminy
Wzrost poczucia bezpieczenstwa przez
mieszkancow gminy
Dobrze rominieta siei: komunikacyjna z
okolicmymi gminami i transport pasaierski

sktad rezenvat6w

Liczba i naktad materiatow promocyjnych
Wykreowanie imprezy kulturalnej lub

'u systemu informacji

palacowo-parkowego Polskiej Akademii
Nauk, pod kqtem rozbudowy funkcji
turystyczno-rekreacyjnych obiektu;
Utworzenie sieci szlak6w turystycznych, w
tym Scietek rowerowych, szlak6w
turystycznych oraz wlqczenie ich do
podobnych sieci w sqsiednich gminach;
Wykorzystanie wal6w przyrodniczych
gminy (obszarbw leinych i doliny Wisiy) do
rozwoju funkcji turystycznych i
rekreacyjnych gminy,
Rozwiniqcie systemu promocji wartoSci
turystycznych i rekreacyjnych gminy, z
naciskiem na unikalne zabytki architektury,
miejsca pamieci narodowej i walory
przyrodnicze

ZgodnoSC ze Strategiq Rozwoju Wo.jew6dztwa Mazowieckiego:
Cel wspbigra z celem strategicznym SRWM- ,,poprawa sp6jnoSci spolecznej gospodarczej i przestrzennej
regionu w warunkach zr6wnowaionego rozwoju", celem poirednim SWM - ,,Rom6j Spoleczenstwa
obywatelskiego oraz ksztaltowanie wizerunku regionu" oraz kierunkami dzialan: ,,promocja i zwiekszanie
atrakcyjnoici turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory Srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego", ,,ksztaltowanie tozsamoSci regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu", ,,wspbtpraca
regionalna i miedzynarodowa", ,,wielofunkcyjny rozw6j obszar6w wiejskich"

Zestawienie przebiegu glosowania jawnego imiennego nad uchwalq w
sprawie: aktualizacji strategii Rozwoju Gminy Jablonna
Uchwala Nr XXI II/ 238 12008

Zestawienie sporzqdzila:
Danuta Majczak
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