
 
Uchwała nr XVI/99/2008 

Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 11 marca 2008r.  

 
 

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; zmiany: 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 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) 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 XLII/270/2006z dnia 7 lipca 2006r., zmienia się treść punktów 4.3.2. „Zbiorcze 

zestawienie zadań inwestycyjnych – drogi powiatowe” oraz 4.3.5. „Zbiorcze 

zestawienie zadań inwestycyjnych – inwestycje ponadlokalne”, które otrzymują 

brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak 

 
 
 
 
 



 
  
 



         Uzasadnienie do uchwały nr XVI/99/2008 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 marca 2008 r. 

 
 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013 jest strategicznym dokumentem programowym mającym na celu w 
wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu na płaszczyźnie społecznej i 
gospodarczej. Jest narzędziem wspomagającym planowanie i zarządzanie tymi 
dziedzinami Ŝycia, które wchodzą w zakres działalności samorządu powiatowego 
stanowiąc jednocześnie zainteresowanie społeczności lokalnej. 
 Wieloletni proces wdraŜania Planu podlega stałemu monitorowaniu oraz 
korygowaniu jego zapisów dostosowując do zmieniających się uwarunkowań oraz 
moŜliwości finansowych jednostki samorządowej. Propozycja wprowadzenia zmian 
jest wynikiem ewolucji uwarunkowań ekonomicznych i społecznych w powiecie 
oraz konieczności dostosowania zapisów dokumentu do rzeczywistych moŜliwości. 
 W uchwale nr XV/93/2008 z dnia 25 styczna 2008r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na 
lata 2007-2013” nie uwzględniono dwóch zadań inwestycyjnych na drogach 
powiatowych obejmujących modernizację ciągów drogowych Zarzecze – Łochów 
(dojazd do Bylin) oraz Wólka Lesiewska – Ossa – Babsk. 
Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w planowanym współfinansowaniu 
planowanej do budowy wspólnie z miastem Rawa Mazowiecka krytej pływalni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


