UCHWAŁA NR XIV/104/2020
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 – 2020 przyjętej uchwałą
nr XXXV/316/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 – 2020 stanowiącej załącznik do uchwały
nr XXXV/316/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W Części II – Program działań strategicznych, w pkt. 7 - Dokumentacja zadań strategicznych, ppkt 7.2 - cel
strategiczny nr II „nowoczesne media”, dodaje się do realizacji zadania:
1) W zakresie rozwiązań zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę:
a.Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie
Gmina Jasień.
2) W zakresie realizacji systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych lub bytowych:
a.
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Jasień obejmującej ul. Sienkiewicza,
Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową i Leśną;
b.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Jasień przy ul. Żarskiej, Bocianiej,
Żurawiej w Jasieniu;
c.Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaryszów.
§ 2. Realizacja zadań określonych w § 1, w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania z programów
zewnętrznych, przewidziana jest do końca roku 2023, co wymaga ujęcia również w Strategii Rozwoju opracowanej
na kolejne lata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w Gminie Jasień.
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UZASADNIENIE

Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014 – 2020 jest dokumentem planistycznym
wytyczającym kierunki rozwoju Gminy Jasień. Większość planowanych zamierzeń była, jest lub
będzie realizowana dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych w ramach programów
operacyjnych, rządowych, funduszy unijnych i innych. Przedmiotowa uchwała jest związana z
ubieganiem się o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Co do zasady podstawowe założenia,
cele i kierunki rozwoju przyjęte w obowiązującej Strategii nie ulegają zmianie, a jedyną przesłanką
do przyjęcia wnioskowanej zmiany jest zapewnienie infrastruktury na terenach o
nieuporządkowanym charakterze gospodarki wodno – ściekowej. Zadania wskazane w § 1 dotyczą
terenów rozwijających się w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, a ich
uzbrojenie w podstawowe media stanowi zachętę dla przyszłych inwestorów. Wybudowane
urządzenia będą służyć ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem, które to działania należą
również do obowiązków Gminy. Realizacja zadań określonych w § 1, w związku z ubieganiem się
o dofinansowania z programów zewnętrznych przewidziana jest do końca roku 2023, co wymaga
ujęcia również w Strategii Rozwoju opracowanej na kolejne lata.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i Burmistrz
Jasienia wnosi o jej przegłosowanie.
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