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Uchwała Nr.. . . .. ' . . .../2018

Rady Polviatu Pruszkowskiego
z dnia ......'''''''.''''.....
2018roku

w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju

Na podstawie pkt 6.2.9 załącznika do uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu

Pruszkowskiego:Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015
Aktualizacja 2017, Rada Powiatu uchwala co następuje:

$ 1. Wskazuje się następującychradnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju
1)

2)
3)
4)

g 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Rada Powiatu Pruszkowskiego,uchwałą nr XLIV/376/201 8 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,

przyjęła program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017. Uchyliła jednocześnieuchwałę
nr XXIV/187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przgęcia programu rozwoju Powiatu

Pruszkowskiego:StrategiaRozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025, która
stanowiła podstawę prawną powołania dotychczas działającej Powiatowej Rady Rozwoju.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie którą

wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu
wykonawczego, przylmuye się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio

z dniem wejścia w życie ustawy uchylającejalbo z dniem wejścia w życie przepisu
uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu. Zasada ta znajduje odpowiednie
zastosowanie do aktów prawa stanowionych przez organy samorząduterytorialnego.

Ze względu na powyższe konieczne jest ponowne powołanie przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego Powiatowej Rady Rozwoju na podstawie uchwały nr XLIV/376/2018
Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z pkt 6.2.9 załącznika do tejże uchwały,

w skład Powiatowej Rady Rozwoju wchodzą m.in. wskazali przez Radę Powiatu radni
w liczbie do4 osób.
Zatem w celu umożliwienia powołania Powiatowej Rady Rozwoju w przewidzianym
składzie konieczne jest wskazanie przez Radę Powiatu Pruszkowskiego radnych do jej składu.
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