
 
Uchwała Nr XXI/203/2008 

Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 20 czerwca 2008 r. 

 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015 

 
 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art.3 pkt 3 i art. 9 pkt 4 ustawy  
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,poz.1658            
z późn. zm.) w zw. z  § 1 ust.3 Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia  
28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia załoŜeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego 

 
 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015, stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Radca Prawny                                                                                     Przewodniczący Rady 

          
Barbara Kowalska                                                                                          Norbert Mika  
   Kt -163 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
 
     Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015 to dokument strategiczny 
określający wieloletnią perspektywę rozwoju, koncentrujący się na waŜnych problemach 
powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy. Zakres zadań samorządu 
terytorialnego systematycznie się poszerza, wymuszając jednocześnie inicjowanie i wspieranie 
kierunków prorozwojowych powiatu.  
     Strategiczne planowanie dzisiaj jest juŜ powszechnym standardem potwierdzającym 
dojrzałość lokalnej społeczności, a w wielu przypadkach warunkującym i umoŜliwiającym 
korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.  
     Uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. przyjęto 
załoŜenia do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego, stanowiące ramowe załoŜenia do 
szczegółowych prac oraz wyznaczające kierunek procesów planistycznych. W ramach prac nad 
opracowaniem dokumentu odbyły się sesje strategiczne, a uczestnikami byli radni powiatu 
raciborskiego, pracownicy starostwa powiatowego, przedstawiciele lokalnego świata nauki, 
biznesu i organizacji pozarządowych.  
     Efektem prac jest wypracowanie dokumentu planistycznego określającego misję, wizję, 
kierunek oraz cele rozwoju powiatu w róŜnych płaszczyznach Ŝycia. Zatem przyjęcie powyŜszej 
uchwały jest celowe i uzasadnione. 
 
 
 
 
 
Sekretarz Powiatu                                                                                           Starosta 
  
 Beata Bańczyk                                                                                            Adam Hajduk 


