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Zobacz jak została zaplanowana
przyszłość Twojej gminy
w STRATEGII ROZWOJU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
Strategia rozwoju gminy Lipce Reymontowskie przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lipce
Reymontowskie w 2004 roku. Jest ona scenariuszem przyszłości, do której dążą władze
samorządowe oraz społeczność lokalna. Dokument ten składa się z części stanowiącej diagnozę
stanu gminy, na podstawie której zostały zaplanowane rozwiązania i przedsięwzięcia rozwojowe
planowane do realizacji w latach 2004-2012, przedstawione w kolejnych jej częściach.

Strategia opisuje kierunki działań mające na celu rozwój gminy i poprawę warunków
życiowych mieszkańców. Kierunki te zapisane zostały jako możliwe do osiągnięcia cele
strategiczne oraz operacyjne, które są realizowane poprzez dobrane i możliwe do realizacji zadania.
Cele strategiczne zostały sformułowane w sposób ogólny i dotyczą wieloletniego horyzontu
czasowego. Natomiast cele operacyjne, które są pochodną celów strategicznych, zostały
sformułowane bardziej szczegółowo. Dotyczą one okresów krótszych i stanowią podstawę do
określenia konkretnych zadań.

Wszystkie cele operacyjne i strategiczne, jakie zaplanowano do realizacji w poszczególnych
sferach życia i działalności lokalnej społeczności są elementami częściowymi stanowiącymi
podłoże do realizacji celu nadrzędnego określonego jako misja gminy Lipce Reymontowskie.

Nadrzędnym celem dla gminy Lipce Reymontowskie jest zachowanie i kultywowanie
bogatych tradycji ludowych, harmonijnie splatających się ze współczesnością, nowoczesnością i
wykorzystanie tej szansy zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W strategii zakłada się realizację wielu zadań, które zostały przypisane określonym celom
strategicznym i operacyjnym.
Jednym z najważniejszych celów strategii są zadania związane z poprawą i rozwojem
infrastruktury technicznej gminy, do których należą:
-

budowa sieci kanalizacyjnej w Lipcach Reymontowskich i rozbudowa oczyszczalni ścieków,

-

modernizacja i poprawa nawierzchni dróg gminnych,

-

modernizacja sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody,
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Kolejnym istotnym celem uwzględnionym w strategii jest budowa i modernizacja
budynków oświatowych, kulturalnych oraz doposażenie szkół na terenie gminy. W ramach tego
celu zaplanowano m.in.:
•

budowę sali gimnastycznej w Lipcach Reymontowskich,

•

remont przedszkola w Lipcach Reymontowskich,

•

termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach
Reymontowskich oraz

•

budowę trybun i ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią.
Innym ważnym zagadnieniem jest ochrona walorów i zasobów przyrodniczych oraz

poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie. W zakresie tego zadania gmina stawia na rozwój i
uporządkowanie gospodarki ściekowej, małą retencję, ochronę atmosfery oraz poprawę gospodarki
odpadami. Do priorytetowych zadań w tym zakresie należą:
•

termoizolacja budynków: Szkoły Podstawowej w Mszadli i Ośrodka Zdrowia w Lipcach
Reymontowskich,

•

budowa zbiornika retencyjnego w Woli Drzewieckiej, a także

•

prowadzenie systematycznych działań związanych uporządkowaniem gospodarki odpadami
na terenie gminy.
Promocja turystyczna i kulturowa gminy to następny ważny cel służący realizacji misji

przyjętej strategii. Dążeniem naszym w tej dziedzinie jest kreowanie korzystnych warunków dla
rozwoju turystyki, głównie poprzez promocję walorów turystycznych gminy oraz wspieranie
działań rolników tworzących gospodarstwa agroturystyczne. Wśród zadań przyjętych do realizacji
wymienić należy:
•

zagospodarowanie terenu „Centrum Reymontowskiego – Zagrody Ludowej” (ogrodzenie i
infrastruktura uzupełniająca),

•

wyznaczenie, budowa i oznakowanie szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych) oraz

•

organizacja i rozwój gospodarstw agroturystycznych.
Wszystkie zadnia, ramy czasowe ich realizacji oraz potencjalne źródła finansowania zostały

szczegółowo zapisane w omawianym dokumencie, który w pełnej wersji dostępny jest na stronie
internetowej

gminy:

www.lipcereymontowskie.pl,

w

Biuletynie

Informacji

lipcereymontowskie.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy i Gminnym Centrum Informacji.
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