
 
Uchwała Nr XXXVII/3/2013 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 24 stycznia 2013 roku 

 
W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 

                      
Na podstawie: art. 18 ust. 2  pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na udział Gminy Kosakowo, działającej w Partnerstwie: Metropolitalne 
Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”,  
w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach MF EOG 
2009-2014 (fundusze norweskie) pt.: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 

 
2. Celem Programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej 
współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. 

 
 

§ 2 
 

Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Miasta Gdynia funkcji lidera i beneficjenta 
projektu  partnerstwa NORDY aplikowanego do Programu Regionalnego MRR. 
 

 
§ 3 

 
1. Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z udziałem Gminy Kosakowo w Programie, w tym dokumentów 
określających udział poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 
reprezentowanych w Partnerstwie NORDA w realizacji Programu i jego budżetu. 

 
2. Ustala się wartość Partnerstwa NORDA w Programie na kwotę odpowiadającą 

wartości grantu = 550.000 tys. EURO (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) = 85% 
wartości udziału i wkładu własnego = 15% wartości udziału.  

 
 
 
 
 



 
 

§ 4 
 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Kosakowo do zapewnienia środków finansowych niezbędnych 
do pokrycia wydatków Gminy Kosakowo w związku z udziałem w Programie – w budżetach 
Gminy Kosakowo w latach: 2013, 2014, 2015. 
  

§ 5 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 13 września 2011 r.  przedstawiciele 16 pomorskich gmin powołali do życia Metropolitalne 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów „NORDA”. Współpraca samorządów Północnego 
Pomorza ma charakter nieformalny i jest oparta o dobrowolny udział w systematycznie 
organizowanych spotkaniach konsultacyjnych i służy zacieśnieniu metropolitalnych więzi wspólnot 
samorządowych.  
Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", 
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 i realizowany przez MRR we 
współpracy z ZMP ma celu finansową pomoc polskim partnerstwom w opracowaniu, w zależności od 
potrzeb:  

 strategii rozwoju swojego obszaru funkcjonalnego, 
 strategii sektorowych dotyczących wybranych dziedzin – kluczowych dla tego obszaru 

funkcjonalnego,  
 programów operacyjnych do tych strategii,  
 studiów wykonalności,  
 dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektów realizujących te strategie/programy. 

 
Program składa się z dwóch elementów: 
1. projekt predefiniowany, doradczy o tytule: 

„Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako 
narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” realizowany jest przez Związek Miast Polskich 
we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz 
Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. 

Celem tego projektu jest bezpłatne przygotowanie zgłoszonych partnerstw do ubiegania się  
o dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektów konkursowych.       

2. projekty konkursowe dla partnerstw JST składane do MRR przez kolejne dwa miesiące po 
ogłoszeniu konkursu przez MRR – planowany termin ogłoszenia konkursu - grudzień 2012.  

Wielkość dofinansowania projektu (max. 85%): od 350.000,00 EUR do 550.000,00 EUR.. 



15% kosztów projektu stanowi wkład własny, który w części może być wykazany 
udokumentowanym kosztem pracy personelu członków partnerstwa w ramach realizacji 
projektu. 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie MRR, będą realizowane w latach 2013-2015. 
 
 Efektem udziału Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 
„NORDA” będzie Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego – NORDA 2020, przygotowująca 
każdą jst, reprezentowaną w partnerstwie „NORDA” do aktywnego uczestnictwa w polityce rozwoju 
regionu (Pomorza), kraju i Regionu Morza Bałtyckiego – w okresie 2014-2020 oraz niezbędne 
dokumenty wykonawcze: polityki sektorowe i programy operacyjne, oceny oddziaływania na 
środowisko a także „projekty flagowe”, jak np. „Dolina Logistyczna i ich studia wykonalności dla 
stworzenia mechanizmów efektywnej współpracy międzynarodowej i międzysektorowej. 
 
Dokumenty te zapewnią partnerom „NORDY”: 

a) optymalne zagospodarowanie przestrzenne – w wymiarze lądowym i przybrzeżnym,  
z zachowaniem unikatowych walorów środowiska naturalnego i krajobrazu oraz  
atrakcyjności turystycznej. 

b) dynamiczny rozwój gospodarki, opartej o innowacyjne, konkurencyjne i komplementarne – 
dla całej gospodarki Pomorza, kraju i Regionu Morza Bałtyckiego –  branże, w tym sieć 
portów i przystani morskich w akwenie Zatoki Puckiej i od strony pełnego morza. 

c) stworzenie atrakcyjnych warunków zamieszkania, wysokiej jakości życia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej a także partycypacji społecznej mieszkańców obszaru 
metropolitalnego. 
ustanowienie efektywnych struktur i form aktywności, integrujących możliwie szerokie kręgi 
społeczności lokalnych, wolontariuszy, organizacji pożytku publicznego, gospodarczych,  
w tym rolnictwa i rybołówstwa, sektora władz i służb publicznych 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PR.0340.STRATEGIA.JS.2012 
 

INFORMACJA 
 

1. Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” 
 

W dniu 13 września 2011 r.  przedstawiciele 16 pomorskich gmin powołali do życia Metropolitalne 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów „NORDA”. Współpraca samorządów Północnego 
Pomorza ma charakter nieformalny i jest oparta o dobrowolny udział w systematycznie 
organizowanych spotkaniach konsultacyjnych i służy zacieśnieniu metropolitalnych więzi wspólnot 
samorządowych, ze szczególnym wskazaniem na: 

1. realizację strategicznie ważnej inwestycji – Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, 
2. zintegrowaną gospodarkę komunalną, 
3. zintegrowaną politykę rozwoju – głównie poprzez Subregionalny Obszar Funkcjonalny 

„Dolina Logistyczna” oraz Małe Trójmiasto Kaszubskie, 
4. wspólną promocję gospodarczą, 
5. zintegrowaną politykę edukacyjną, 
6. zintegrowaną politykę turystyczną, 
7. bezpieczeństwo. 

W związku z przyjęciem nowych członków do Forum w dniu 2 kwietnia 2012 r. nastąpiła zmiana 
nazwy na Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”. 
Do realizacji zadań określonych powyżej powołano zespoły zadaniowe: 

1. Zespół ds. zagospodarowania odpadów pod przewodnictwem burmistrza Miasta Redy. 
2. Zespół ds. oświaty pod przewodnictwem burmistrza Miasta Rumi.  
3. Zespół ds. polityki energetycznej pod przewodnictwem wójta gminy Choczewo.  
4. Zespół ds. promocji turystycznej po przewodnictwem naczelnika Wydziału Polityki Gosp.  

i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni. 
Na prośbę Marszałka Województwa Pomorskiego dodatkowo w ramach struktury MFWBPiS 
„NORDA” powołano zespoły robocze przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej: 

1. Zespół ds. rozwoju infrastruktury. 
2. Zespół ds. organizacji i zarządzania transportem zbiorowym. 
3. Zespół ds. nauki i gospodarki. 

 
2. Dolina Logistyczna 

 
Przedstawiciele 6 miast i gmin (Gdyni, Rumia, Reda, Wejherowo, gmina Wejherowo i gmina 
Kosakowo) – podpisali w dniu 27.10.2010 deklarację „Dolina Logistyczna” 
Dolina Logistyczna  jest subregionalnym miejskim obszarem funkcjonalnym dla terenów portowych 
w Gdyni. Teren Doliny ma stać się szerokim zapleczem logistycznym dla portu gdyńskiego, kluczową 
dla rozwoju regionu strefą integrującą transport lądowy, morski i powietrzny oraz bazą dla lokalizacji 
nowoczesnych i innowacyjnych przemysłów – obszarem generującym rozwój gospodarczy  
i aktywizujący lokalny rynek pracy. 
 

3. Program Regionalny MRR 
 

Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", 
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 i realizowany przez MRR we 
współpracy z ZMP ma celu finansową pomoc polskim partnerstwom w opracowaniu, w zależności od 
potrzeb:  

 strategii rozwoju swojego obszaru funkcjonalnego, 
 strategii sektorowych dotyczących wybranych dziedzin – kluczowych dla tego obszaru 

funkcjonalnego,  



 programów operacyjnych do tych strategii,  
 studiów wykonalności,  
 dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektów realizujących te strategie/programy. 

 
Program składa się z dwóch elementów: 
2. projekt predefiniowany, doradczy o tytule: 

„Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako 
narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” realizowany jest przez Związek Miast Polskich 
we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz 
Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. 

Celem tego projektu jest bezpłatne przygotowanie zgłoszonych partnerstw do ubiegania się  
o dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektów konkursowych.       

2. projekty konkursowe dla partnerstw JST składane do MRR przez kolejne dwa miesiące po 
ogłoszeniu konkursu przez MRR – planowany termin ogłoszenia konkursu - grudzień 2012.  

Wielkość dofinansowania projektu (max. 85%): od 350.000,00 EUR do 550.000,00 EUR.. 
15% kosztów projektu stanowi wkład własny, który w części może być wykazany 
udokumentowanym kosztem pracy personelu członków partnerstwa w ramach realizacji 
projektu. 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie MRR, będą realizowane w latach 2013-2015. 

 

4. Udział Gdyni w Programie Regionalnym MRR 
 

Efektem udziału Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” 
będzie Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego – NORDA 2020, przygotowująca każdą jst, 
reprezentowaną w partnerstwie „NORDA” do aktywnego uczestnictwa w polityce rozwoju regionu 
(Pomorza), kraju i Regionu Morza Bałtyckiego – w okresie 2014-2020 oraz niezbędne dokumenty 
wykonawcze: polityki sektorowe i programy operacyjne, oceny oddziaływania na środowisko a także 
„projekty flagowe”, jak np. „Dolina Logistyczna i ich studia wykonalności dla stworzenia 
mechanizmów efektywnej współpracy międzynarodowej i międzysektorowej. 
 
Dokumenty te zapewnią partnerom „NORDY”: 

d) optymalne zagospodarowanie przestrzenne – w wymiarze lądowym i przybrzeżnym,  
z zachowaniem unikatowych walorów środowiska naturalnego i krajobrazu oraz  
atrakcyjności turystycznej. 

e) dynamiczny rozwój gospodarki, opartej o innowacyjne, konkurencyjne i komplementarne – 
dla całej gospodarki Pomorza, kraju i Regionu Morza Bałtyckiego –  branże, w tym sieć 
portów i przystani morskich w akwenie Zatoki Puckiej i od strony pełnego morza. 

f) stworzenie atrakcyjnych warunków zamieszkania, wysokiej jakości życia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej a także partycypacji społecznej mieszkańców obszaru 
metropolitalnego. 

g) ustanowienie efektywnych struktur i form aktywności, integrujących możliwie szerokie kręgi 
społeczności lokalnych, wolontariuszy, organizacji pożytku publicznego, gospodarczych,  
w tym rolnictwa i rybołówstwa, sektora władz i służb publicznych i podległych instytucji  
i przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i in. zainteresowanych. 

 
 


