
UCHWAŁA NR XXII/129/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 października 2008 r. 

 

 

w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Miasto  ChełmŜa  na  lata 

2008 - 2015. 

 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

        § 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto ChełmŜa na lata 

2008-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

                  Przewodniczący 
                                        Rady Miejskiej 

 

               Janusz Kalinowski  

     



UZASADNIENIE  

 

do uchwały nr XXII/129/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 października 2009 r.       

w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Miasta  ChełmŜy  na lata 

2008-2015. 

_______________________________________________________________ 

 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym ze strategicznych dokumentów niezbędnych 

w przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów z niektórych programów 

operacyjnych współfinansowanych przez fundusze unijne. Stanowi on rozwinięcie 

i doprecyzowanie zadań przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta ChełmŜa na lata 2007-2016. 

Horyzont czasowy Planu Rozwoju Lokalnego wpisuje się w okres programowania 

budŜetu w Unii Europejskiej 2007-2013 oraz harmonogram rozliczania finansowego 

wspomnianego budŜetu tj. n+2 lub teŜ dla niektórych programów n+3. Odpowiada on takŜe 

ramom czasowym innych dokumentów strategicznych przyjętych na poziomie krajowym, 

a w szczególności  Narodowej Strategii Spójności. 

Z załoŜenia Plan Rozwoju Lokalnego jest opracowaniem będącym wynikiem 

konsultacji społecznych. WyłoŜenie omawianego dokumentu do publicznego wglądu miało 

miejsce w miesiącu wrześniu br. - trwało 14 dni, w ciągu których zainteresowani mogli 

składać wnioski do Planu. Na etapie konsultacji społecznych wpłynął jeden wniosek, który 

został uwzględniony w niniejszym opracowaniu. 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji rady 

gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania programów gospodarczych, 

a taki charakter ma wspomniany Plan Rozwoju Lokalnego. Biorąc pod uwagę powyŜsze 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


