UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Wicko
dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych
w ramach projektu „NORDA - Północny Biegun Wzrostu”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz w związku z Uchwałą Nr XXV/537/12
Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie udziału Gminy Miasta Gdyni w Programie
Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego", Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miasta Gdyni wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni
a Gminą Wicko znajdującą się w obszarze funkcjonalnym "Nadmorski Obszar Usługowy NORDA" w sprawie
powierzenia Gminie Miasta Gdyni zadania polegającego na opracowaniu w ramach projektu "NORDA Północny Biegun Wzrostu" dla tego obszaru funkcjonalnego Strategii Zrównoważonego Rozwoju, a także
programów operacyjnych w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami, rozwoju
gospodarczego oraz promocji wraz z diagnozą obszarów problemowych wymagających interwencji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 poz. 645 i 1318 oraz w Dz.U. z 2014r. poz. 375
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UZASADNIENIE
Na podstawie Umowy w sprawie projektu Nr PL06-58 pn. NORDA - Północny Biegun Wzrostu,
zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Miasta Gdyni w dniu 5 lutego 2014 roku,
opracowane zostaną dokumenty strategiczne i operacyjne dla dwóch obszarów funkcjonalnych:
1. Dolina Logistyczna (obszar obejmujący tereny sześciu gmin: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miasta
Rumi, Gminy Miasta Redy, Gminy Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo oraz Gminy Kosakowo):
1) Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą
2050;
2) Program Operacyjny dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna w zakresie:
a. rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami,
b. transportu,
c. rozwoju gospodarczego
wraz z diagnozą obszarów problemowych wymagających interwencji.
2. Nadmorski Obszar Usługowy NORDA (obszar obejmujący tereny dziesięciu gmin: Gminy Miasta
Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Miasta Pucka, Gminy Puck, Gminy Miasta Władysławowa, Gminy Miasta
Jastarni, Gminy Miasta Helu, Gminy Krokowa, Gminy Choczewo i Gminy Miejskiej Łeba oraz części Powiatu
Lęborskiego dotyczącej obszaru Gminy Wicko):
1) Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA
2020 z perspektywą 2050;
2) Program Operacyjny dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w zakresie:
a. rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami,
b. rozwoju gospodarczego,
c. promocji
wraz z diagnozą obszarów problemowych wymagających interwencji.
W dokumentach operacyjnych wskazane zostaną m.in. potencjały rozwojowe kluczowych przedsięwzięć
w odniesieniu do danego obszaru funkcjonalnego oraz przyległych gmin. Dla przedsięwzięć priorytetowych
wskazanych w dokumentach strategicznych i operacyjnych przygotowane zostaną dokumenty analityczne (np.
studia wykonalności, program rewitalizacji).
Projekt pn. NORDA - Północny Biegun Wzrostu jest współfinansowany w kwocie ok. 2,2 mln zł
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Przyznane dofinansowanie
stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wynoszących 2 587 060 zł. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia
2016 roku.
RI.042.28.3.2014
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