
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sobków na lata 2016 – 2024  

   W dniu 29 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy w Sobkowie w ramach prac nad „Strategią 

Rozwoju Gminy” w celu określenia gminnych preferencji w pierwszej fazie prac nad 

opracowywanym dokumentem odbyły się konsultacje społeczne – tzw. „Sesja Planowania 

Strategicznego”. 

   Ponieważ nie było możliwe zorganizowanie spotkania w którym mogli by wziąć udział 

wszyscy mieszkańcy naszej Gminy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PPUH „BaSz”, 

pracownicy Urzędu Gminy  i mieszkańcy gminy zaproszeni przez władze samorządowe w 

liczbie ok. 50 osób w tym: Radni, Sołtysi, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, 

Księża z parafii w gminie, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych – jako reprezentanci lokalnej społeczności.     

Celem spotkania było wypracowanie metodą analizy SWOT danych wyjściowych do 

określenia optymalnych kierunków rozwoju gminy.  

  Uczestnicy sesji pracowali w dwóch grupach. Każda z grup, wspólnie z moderatorem 

prowadzącym zajęcia, określała mocne i słabe strony gminy, zagrożenia i szanse jej rozwoju 

oraz misję Gminy Sobków. Na zakończenie sesji zostały przedstawione wstępne wyniki prac 

w każdej grupie. 

W poszczególnych grupach do uczestnictwa w dalszych pracach nad budową strategii – 

warsztatach planowania strategicznego, wytypowano swoich przedstawicieli, którzy będą 

czynnie brać udział w kolejnym etapie prac nad strategią rozwoju gminy. 

  Mieszkańcy naszej gminy powinni brać czynny udział w procesie tworzenia tak ważnego 

dokumentu planistycznego dla Gminy Sobków jakim jest strategia rozwoju, decydując jakie 

powinny być kierunki rozwoju naszej gminy, dlatego czekamy na zgłaszane wszelkie 

pomysły i sugestie, które będą na bieżąco rozpatrywane na etapie tworzenia strategii.   

    W tym właśnie celu  w marcowym numerze „Głosu Sobkowa” udostępniamy w załączeniu 

dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy ankietę, która posłuży do diagnozy obecnej 

sytuacji w Gminie Sobków oraz pozwoli na zaplanowanie jej rozwoju w zgodzie                       

z Państwa oczekiwaniami i sugestiami. 

    Licząc na współpracę, zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą 

prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 

   Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2016r w jednym z 

następujących sposobów: 

 osobiście sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie – I piętro. 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 

Sobków. 

 poczta elektroniczną na adres strategia@sobkow.pl lub agnieszka.z@basz.pl 

 u radnych i sołtysów poszczególnych miejscowości. 
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     W związku z powyższym zachęcam każdego z Państwa do jej wypełnienia. Poświęcony 

przez Państwa czas przyczyni się do opracowania dokumentu, który będzie nie tylko 

wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem 

naszych aspiracji jako wspólnoty samorządowej.       

        Wójt Gminy Sobków  

                     Tadeusz Domińczak   


