
    
  

    UCHWAŁA  Nr XIII/145/2015 

   RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 września 2015 r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla 

Powiatu Szczecineckiego. 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie  uchwala, co następuje: 
 

 
 § 1.1. Gmina Borne Sulinowo wyraŜa wolę przystąpienia do Kontraktu 
Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego tworzonego przez Powiat Szczecinecki i gminy 
powiatu szczecineckiego. 
 2. UpowaŜnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do zawarcia porozumienia w celu 
przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu 
Szczecineckiego. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

 ZałoŜeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania             
i realizowania procesów rozwojowych w woj. zachodniopomorskim w oparciu o ich wymiar 
terytorialny. Oznacza to odejście od planowania strategicznego w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów (np. edukacji, gospodarki, ochrony środowiska) na rzecz 
planowania opartego o zintegrowane, wielosektorowe plany działań (programy rozwojowe) 
dla określonych terytoriów. Wspólnym mianownikiem dla określenia tak zdefiniowanych 
wielosektorowych planów działań (programów rozwojowych), a w ich ramach 
poszczególnych celów i działań rozwojowych, jest zdelimitowany geograficznie, powiązany 
funkcjonalnie obszar wraz z jego endemicznymi uwarunkowaniami. 
 KS ma być negocjacyjnym narzędziem dla planowania i realizacji zintegrowanych 
przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru (a w konsekwencji całego regionu), 
tworzonym w oparciu o współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych 
(samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, itp.) obecnych 
na danym obszarze. 
 KS realizowany będzie przede wszystkim w celu wzmocnienia rozwoju 
gospodarczego obszaru nim objętego, będącego podstawą do zapewnienia spójności 
społecznej i infrastrukturalnej. Przyjęte w KS załoŜenia rozwojowe powinny być spójne z 
dokumentami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego oraz stanowić 
odpowiedź na określone dla województwa regionalne specjalizacje. 
 Kontrakt Samorządowy ma być jedną z form realizacji interwencji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO 
WZ 2014– 2020). Oznacza to, Ŝe podmioty realizujące projekty ujęte w KS będą miały 
zarezerwowane środki w ramach budŜetu danego priorytetu programu operacyjnego na 
realizację przedłoŜonego projektu, jednakŜe pod warunkiem, Ŝe załoŜenia KS będą 
realizować cele oraz wskaźniki określone dla RPO WZ 2014 – 2020. 
 Kontrakt Samorządowy będzie wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy 
Zarządem Województwa, a umocowaną prawnie reprezentacją grupy samorządów 
terytorialnych regionu. Zawierany on będzie w formie umowy pomiędzy samorządem 
województwa, a umocowaną prawnie reprezentacją samorządów danego obszaru 
(stowarzyszeniem, związkiem, porozumieniem, partnerstwem, itp.) ciągłego przestrzennie, 
złoŜonego z odrębnych, powiązanych funkcjonalnie jednostek samorządu terytorialnego z 
województwa zachodniopomorskiego, na których zidentyfikowano jednorodne potencjały 
gospodarcze i / lub problemy ograniczające uruchomienie tych potencjałów. 
 Zakres geograficzny Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego 
pokrywa się bezpośrednio z granicami administracyjnymi Powiatu Szczecineckiego. W skład 
kontraktu wchodzi 7 JST: 

1. Gmina Barwice, 
2. Gmina Biały Bór, 
3. Gmina Borne Sulinowo, 
4. Gmina Grzmiąca, 
5. Gmina Szczecinek, 
6. Miasto Szczecinek, 
7. Powiat Szczecinecki. 

 

 
  

             
                                             


