
UCHWAŁA NR XXXIX/315/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 

Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Miasto Kościerzyna przystępuje do Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna w Kościerskim 
Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, pełnienia funkcji Lidera Partnerstwa oraz:  zawarcia 
umowy partnerstwa,  przygotowania i terminowego złożenia wniosku aplikacyjnego (wraz z załącznikami, w tym 
Analizą Wykonalności Projektu) o uzyskanie dofinansowania na opracowanie niezbędnej dokumentacji 
strategicznej oraz techniczno-kosztorysowej w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego 
EOG na lata 2009-2014,  wykorzystania opracowanej w ramach projektu dokumentacji do pozyskania 
dofinansowania na realizację przedsięwzięć, pozwalających na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów 
i poprawiających sytuację społeczno-ekonomiczną obszaru funkcjonalnego określonego w ramach Partnerstwa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Mając na uwadze dotychczasową współpracę, właściwe przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej 2014-2020, gdzie środki będą dostępne jedynie na zintegrowane inwestycje rozwiązujące problemy 
zidentyfikowane dla obszarów funkcjonalnych oraz dostosowanie do założeń krajowej i wojewódzkiej polityki 
miejskiej samorządy Powiatu Kościerskiego postanowiły zawiązać Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, co uzasadnia podjęcie tej uchwały. Partnerstwo ma na celu rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów, poprzez współpracę i podjęcie przedsięwzięć na rzecz:  wzmocnienia 
mechanizmów partycypacji społecznej,  wzmocnienia terytorialnych więzi i wspólnoty sąsiedzkiej,  szerokiej 
aktywizacji społecznej zmierzającej do budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju dialogu i komunikacji 
społecznej,  aktywizacji i integracji osób starszych, budowy międzypokoleniowej solidarności,  wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych,  wspierania przedsiębiorczości i jej rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie,  tworzenia 
stref aktywności gospodarczej,  rozwoju lokalnych rynków pracy poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej,  
kształcenia ustawicznego jako narzędzia niwelowania trudności bytowych mieszkańców,  walki z ubóstwem 
i wszelkimi patologiami społecznymi,  rozwoju oświaty, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, usług i handlu,  
rozwoju i promocji produktów regionalnych,  rozwoju usług medycznych i ochrony zdrowia,  wspólnego programu 
profilaktyki, ochrony zdrowia i systemu pomocy społecznej,  zachowania dziedzictwa narodowego oraz 
regionalnego w tym także w działaniach związanych z rewitalizacją zabytkowej i wartościowej zabudowy,  
ekologii w tym ograniczenia emisji do atmosfery, oszczędzania energii, zwiększenia efektywności energetycznej 
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  rozwoju komunikacji i sieci połączeń, na spójnym terytorialnie 
obszarze funkcjonalnym jaki wspólnie tworzą samorządy położone na terenie Powiatu Kościerskiego. 
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