
OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY L,TCK
z dnia 17 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 3 pa1dziernika 2008 r.

o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerlstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj.Dz.U.2013 r. poz.

1235 z poin. zm.), w zwrqzku z zarzqdzeniem nr 5412015 Wojta Gminy tr qck z dnia
12 czerwca 2015 r. w sprawie przystqpienia do opracowania Programu Rozwoju Gminy tr 4ck
nalata 2014-20120

informuj€ o p."yst4pieniu do opracowania
Programu Ronvoju Gminy L4ck nalata 2014-2020

Program Rozwoju Gminy Lqck lata2014-2020jest dokumentem okreSlaj4cym wizje
rozwoju gminy i dziaLarria na rzecz poprawy warunk6w i jakofici Zycia mieszkaric6w. Istotne

znaczenie dla jego realizacji ma partycypacja spoleczna, a wiEc uczestnictwo lokalnej
spolecznoSci w procesie prac nad zalo?eniani niniejszego dokumentu i okreSlenie

kluczowych potrzeb dla rozwoju gminy w sferach: spoleczefstwo, przestrzeni infrastruktura,
gospodarka i turystyka oraz Srodowisko.

Dokument ten ulatwi lokalnym wladzom podejmowanie decyzji, jak rownie? racjonalne

organizowanie przyszNych dzia\ari. Opracowanie Programu ma ta\<ze istotne znaczenie przy
ubieganiu siE o pozabudzetowe Srodki pomocowe - krajowe i zagrariczrre, w tym Srodki Unii
Europejskiej. ZaKada sig, ze Program Rozwoju Gminy trqck na lota 2014-2020 pozytlnvnie
wplynie na planowanie rozwoju gminy. BEdzie takhe cennym irodlem informacji dla
potencjalnych inwestor6w o zal<Nadanych przez gminE kierunkach dziaNania w latach 2014-
2020. ZapLanowany i usystematyzowany rozw6j gminy bEdzie przebiegaN w spos6b

zr6wnowaaony i harmonrjny, zar6wno w skali lokalnej, jak i z perspektywy regionu, kraju
czy Europy. Kierunki dzialafi okre$lone w niniejszyrn Programie bEd4zgodne z dokumentami
strate gicznymi wy Zszego szczebla.

Zainteresowani mog4 skladai ewentualne uwagi i wnioski dotycz4ce
opracowlnvanego dokumentu, kt6re powinny byc wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokolu lub drog4 elektronicznq na adres: sekretari at@gminalack.pl
w terminie do dnia 17 sierpnta 2015 r. Wniosek powinien zawierad nazwisko, imiE, naztr{e

i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku.

Niniejsze obwieszczenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicnej UrzEdu Gminy w tr 4cku
www.lack.bipgminy.pl,, na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Gminy w L4cku oraz na tablicy ogloszeri

w solectwach: Antonin6w-Korzeri Rz4dowy, Grabina, Ludwik6w, tr 4ck, Matyld6w, Nowe Rumunki,
Koszel6wka, KoSciuszk6w-Wtadyslaw6w, Korzeri Kr6lewski-Podlasie, Senderi Dury, Sendefr Maly,
Wincent6w, Wola N-qck, ZaLdzier z, Zdw 6r z, Zofi 6wka.

'ibignie


