UCHWAŁA NR XXI/46/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach
przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Cedry
Wielkie, Gminą Suchy Dąb w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
2. Partnerem wiodącym Projektu zostanie Gmina Miasta Gdańska.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Pruszcz Gdański do podpisania umowy partnerskiej w
sprawie realizacji projektu wymienionego w § 1 ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie
zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej. Natomiast do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w
sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
Przedsięwzięcie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” realizowane będzie w partnerstwie z Gminą
Miasta Gdańska, Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb obejmować będzie przeprowadzenie
kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury kajakowej oraz działania promujące
tę formę turystyki aktywnej.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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