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UCHWAŁA NR V/41/2011
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na 
lata 2007-2013” 

Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., nr 142, 
poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz.220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; 
nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 
poz. 1806, Dz. U. z 2007r. nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. 
nr 92, poz. 753; nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. nr 28 poz. 142; nr 28 poz. 146; nr 106, poz. 675; nr 40, poz. 
230) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, zmienia się treść zadania 3.2.3., 
która otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie zajęć informacyjnych przez Doradcę Zawodowego i Lidera Klubu 
Pracy PUP z młodzieżą ostatnich klas szkół Ponadgimnazjalnych”; 

2)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, zmienia się treść celu 
operacyjnego 3.3., który otrzymuje brzmienie: „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy” oraz tworzy się nowe zadanie 
o treści: „3.3.9. Promocja elastycznych i bezpiecznych form zatrudnienia”; 

3)zmienia się treść rozdziału 4.3. „Wieloletni plan inwestycyjny”, który otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Z założenia wszystkie dokumenty strategiczne, w tym również Plan Rozwoju Lokalnego – Strategia Rozwoju 
Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013, są dokumentami elastycznymi. Zasada elastyczności nakłada obowiązek 
systematycznej aktualizacji zapisów strategii wynikających z ewolucji uwarunkowań społecznogospodarczych 
zachodzących na obszarze powiatu, kraju i Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2010 
oraz rozpoczęciem kolejnego roku zachodzi potrzeba aktualizacji rozdziału dotyczącego wieloletnich planów 
inwestycyjnych. W rozdziale tym zaktualizowano faktyczne wykonanie w roku 2010 oraz wskazano zamierzenia 
na lata następne. W dokumencie wprowadzono również kosmetyczne zmiany treści zadań przypisanych celom 
strategicznym. 


