
UCHWAŁA NR XLII / 270/ 2006 
Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 7 lipca 2006 roku 

 
w sprawie przyj ęcia„Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 

- Strategii Rozwoju na lata 2007-2013” 
 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Rawskiego uchwala  co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Mając na względzie harmonijny rozwój powiatu rawskiego przyjmuje się plan 
działań, określający kierunki jego rozwoju oraz zespól celów przewidzianych do realizacji 
w okresie do roku 2013. 

2. Szczegółowy opis kluczowych kierunków rozwoju powiatu oraz uwarunkowań 
realizacji celów, o których mowa w ust. 1 określa dokument pod nazwą „Plan Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 
 
§ 2. 1. Określa się, Ŝe celem nadrzędnym powiatu rawskiego jest stworzenie warunków 
dla stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, podniesienie 
jego konkurencyjnej pozycji w regionie i kraju oraz poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 

  2. Ustala się główne strategiczne cele rozwoju powiatu rawskiego w perspektywie 
do roku 2013: 
1) Wzmocnienie integracji funkcjonalno-przestrzennej Powiatu w celu wykorzystania 

walorów połoŜenia i poprawy jego pozycji konkurencyjnej w regionie. 
2) ZróŜnicowanie struktury gospodarczej Powiatu w oparciu o istniejące zasoby 

i tradycje oraz nowoczesne rodzaje działalności będące nośnikiem rozwoju 
gospodarczego. 

3) Rozwój kapitału ludzkiego, aktywizacja rynku pracy, dostosowywanie metod 
zarządzania Powiatem i procesów w nim zachodzących do gospodarowania w 
warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

4) Zagospodarowanie infrastrukturalne Powiatu adekwatne do potrzeb jednostek 
gospodarczych i ludności. 

5) Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów środowiska dla 
rozwoju gospodarczego i poprawy warunków Ŝycia mieszkańców Powiatu. 

6) Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców. 
 

§ 3. Wieloletni proces wdraŜania „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - 
Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, podlegać będzie stałemu monitorowaniu oraz 
korygowaniu przez Radę Powiatu Rawskiego. 
 

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do corocznego przedstawiania Radzie Powiatu 
Rawskiego informacji o realizacji celów i zadań przyjętych w strategii. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



Uzasadnienie 
 

„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-
2013” jest strategicznym dokumentem programowym, będącym rozwinięciem przyjętej w 
roku 2001 „Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2001-2006”, mającym na celu 
wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. 
Jest w istocie narzędziem wspomagającym planowanie i zarządzanie tymi dziedzinami 
Ŝycia, które wchodzą w zakres działalności samorządu powiatowego stanowiąc 
jednocześnie zainteresowanie społeczności lokalnej. 

Z uwagi na zamykanie się okresu programowania objętego „Strategią Rozwoju 
Powiatu Rawskiego – Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2001-2006” konieczne było 
opracowanie nowego dokumentu, który swym zakresem obejmowałby kolejny okres, tj. 
lata 2007-2013. 

Metodologia opracowania Planu Rozwoju Lokalnego – Strategii Rozwoju musi być 
zgodna z wymogami stawianymi przed tego rodzaju dokumentami zarówno przez UE, 
instytucje międzynarodowe, jak i krajowe. Oznacza to, iŜ dokument ten powinien 
spełniać wszystkie wymogi proceduralne związane z ubieganiem się o pozabudŜetowe 
środki pomocowe. Zarówno metodologia, jak i tryb opracowania Planu Rozwoju 
Lokalnego – Strategii Rozwoju powinna mieć charakter działań długo, średnio 
i krótkookresowych, które są realne do wdroŜenia zarówno w warunkach istniejącego 
ustawodawstwa i wynikających z niego moŜliwości finansowych działania, jak i poparcia 
władz samorządowych gmin i środowisk społecznych. 
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego pełni rolę instrumentu władz spełniającego 
wymogi dotyczące zarządzania w układach terytorialnych i realizującego prawidłowości 
wynikające z demokratyzacji Ŝycia politycznego i demokratyzacji procesów decyzyjnych. 
Powinien z załoŜenia być dokumentem zewnętrznym władz powiatowych, strategią 
rozwoju, której podmiotem jest szeroko rozumiana społeczność i środowiska lokalne. 

Dla efektywności realizacji Plan Rozwoju Lokalnego istotne znaczenie ma 
zaangaŜowanie w proces jej opracowania przedstawicieli wszystkich znaczących 
instytucji i grup społecznych, zgodnie z zasadą uspołecznienia planowania.  
„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013” 
poddany został konsultacjom społecznym i uwzględnia uwagi oraz wnioski, które zostały 
wniesione co do jego treści. 
 
 


