
UCHWAŁA NR XXVI/209/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do partnerstwa dla wspólnej 
realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościerzyna przystępuje do projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez 
Kaszuby na Kociewie”.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 zostanie zgłoszony w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 -  Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności 
walorów dziedzictwa przyrodniczego.

3. Projekt, o którym  w ust. 1 realizowany będzie wspólnie z partnerami.

4. Partnerami Gminy Miejskiej Kościerzyna będą:

a) Gmina Skarszewy,

b) Gmina Kościerzyna,

c) Gmina Stara Kiszewa,

d) Podmioty spoza sektora finansów publicznych.

5. Partnerem wiodącym będzie Gmina Kościerzyna.

6. Zadania i obowiązki poszczególnych partnerów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), do kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach współdziałania z innymi gminami. Art. 9 ust. 1 pozwala ponadto na zawieranie umów z
innymi podmiotami w celu organizacji zadań własnych.
Samorząd Województwa Pomorskiego od kilku lat podejmuje działania zmierzające do stworzenia
zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe. Projekt
„Pomorskie Szlaki Kajakowe" dotyczy wykreowania szlaków kajakowych województwa
pomorskiego, które zajmują istotne miejsce na kajakowej mapie Polski. Tym bardziej, że potencjał
pomorskich szlaków wodnych jest znaczący, ale nie wykorzystany. Celem przedsięwzięcia jest
udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę
i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie
kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich
szlaków wodnych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do udostępnienia
potencjalnym grupom docelowym dziedzictwa kulturowego i naturalnego wzdłuż pomorskich
szlaków kajakowych, ukierunkowujący przy tym ruch turystyczny na obszarach cennych
przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
„Pomorskie Szlaki Kajakowe" – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim
dla rozwoju turystyki kajakowej" został uznany jako jeden z trzech potencjalnych przedsięwzięć
strategicznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i
turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 -2020.
Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe" przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej
(przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków), działania
promocyjne, monitoring ruchu kajakowego oraz oznakowanie szlaków wodnych. Efektem realizacji
projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych,
stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.
Partnerami przedsięwzięcia są gminy i powiaty naszego województwa, podmioty prywatne
działające w branży kajakowej, zarządy parków, RDLP, Urzędy Morskie oraz RZGW.
Podjecie niniejszej uchwały jest niezbędne do podpisania porozumienia dot. przygotowania
dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie oraz w kolejnym etapie do podpisania porozumienia
dot. realizacji zadania.
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