
ZARZĄDZENIE Nr  9 / 2021 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Szczytniki na lata 2021 – 2030. 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/153/2020 Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju 

Gminy Szczytniki na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Strategii rozwoju Gminy 

Szczytniki na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią powołuje się Zespół ds. opracowania 

strategii, zwany dalej Zespołem w następującym składzie: 

1) Dariusz Wawrzyniak – Sekretarz Gminy Szczytniki – Przewodniczący 

2) Bogdan Augustyniak – Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki - członek 

3) Angelika Kaczmarek – Radna Rady Gminy Szczytniki - członek 

4) Wiesław Wróbel – Radny Rady Gminy Szczytniki – sołtys wsi Główczyn - członek 

5) Małgorzata Bloch – Skarbnik Gminy Szczytniki - członek 

6) Aneta Nowak – p.o. Kierownika Referatu IOŚ Urzędu Gminy w Szczytnikach - członek 

7) Dorota Marucha – Kierownik Referatu SO Urzędu Gminy w Szczytnikach - członek 

8) Grażyna Kuchnicka – Kierownik Referatu AO Urzędu Gminy w Szczytnikach - członek 

9) Jolanta Leszka – Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach - członek 

10) Teresa Andruchowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie - członek 

11) Małgorzata Majas – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach - członek 

12) Mariusz Janiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach - członek 

13) Ilona Skowrońska – Przewodnicząca Grupy Odtworzeniowej „Okupniczanki”  

w Sobiesękach Trzecich - członek 

14) Jerzy Majas – Komendant Gminny OSP w Szczytnikach - członek 

15) Zbigniew Banasiewicz – Prezes OSP w Szczytnikach- członek 

16) Magdalena Ziółkowska – pracownik Urzędu Gminy w Szczytnikach - członek 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 jest społecznym organem konsultacyjnym Wójta  

w zakresie Strategii 

3. Zespół powoływany jest na czas opracowania Strategii. 

4. Członkowie Zespołu powoływani i odwoływani są Zarządzeniem Wójta. 

5. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach zespołu nie 

przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki. 



§ 2. 1. Zdaniem Zespołu jest przygotowanie projektu dokumentu Strategii,  

a w szczególności udział w spotkaniach i warsztatach mających na celu określenie: 

1)  problemów rozwoju, 

2)  wizji i misji oraz celów strategicznych, 

3)  celów operacyjnych, zadań, programów,  

4)  systemu realizacji i ram finansowych, 

5)  systemu monitorowania realizacji założonych celów, 

6)  zatwierdzenie opracowanych strategicznych rozstrzygnięć zawartych w dokumencie 

Strategii do konsultacji społecznych oraz projektu Strategii po konsultacjach 

społecznych. 

  

 § 3. Zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach 

oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do merytorycznej 

współpracy z Zespołem i udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy związanej z realizacją 

zadania, w tym udzielania żądanych informacji i danych. 

 

 § 4. W czasie prac Zespołu mogą w nich brać udział niezbędni eksperci i specjaliści oraz 

osoby spoza składu, w szczególności reprezentujący istotne dla rozwoju Gminy cele partnerów 

społeczno-gospodarczych, zaproszeni do współpracy przez Przewodniczącego Zespołu. 

 

 § 5. Opracowany projekt Strategii podlegać będzie zatwierdzeniu w drodze odrębnej 

uchwały przez Radę Gminy Szczytniki.  

 

 § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szczytniki. 

 § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


