
UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Na podstawie Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 871), Rada Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się utworzyć Związek Powiatów Województwa Łódzkiego przez Powiat Rawski wraz 
z następującymi powiatami: bełchatowskim, brzezińskim, kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim, 
opoczyńskim, pabianickim, piotrkowskim, poddębickim, radomszczańskim,  tomaszowskim, wieruszowskim 
i zgierskim.

2. Celem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego jest:

1) cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz 
pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali;

2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej i utworzenie 
cyfrowych baz danych obiektów topograficznych (BDOT500);

3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT);

4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarach wskazanych przez 
Powiaty będące członkami Związku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

1. Określenie potrzeby i celu wydania aktu prawnego.

Utworzenie Związku celowego do realizacji zadań publicznych w celu pozyskania dodatkowych środków

finansowych na realizację tych zadań, w szczególności środków Unii Europejskiej.

2. Oczekiwane skutki prawne, jakie wywoła wprowadzenie aktu prawnego.

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi asumpt do utworzenia związku przez rady zainteresowanych powiatów,

gdyż wymóg ten wynika bezpośrednio z treści art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym.

3. Oczekiwane skutki organizacyjne/społeczne, jakie wywoła wprowadzenie aktu prawnego.

Wprowadzenie statutu skutkować będzie utworzeniem związku powiatów po jego rejestracji i

ogłoszeniu.

4. Skutki finansowe i źródła ich pokrycia.

Działalność związku powiatów będzie pokrywana z budżetów powiatów będących ich członkami.

Id: 25572D73-8990-40D9-B6A7-DE6499543846. Podpisany Strona 1




