
           Projekt 

UCHWAŁA NR XXIX/194/17 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO  

z dnia kwietnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji transgranicznego projektu 

partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych 

terenu powiatu opolskiego i gminy Hruba Skala 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 13 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn zm.) w związku art. 

216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji transgranicznego projektu partnerskiego  

w zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu 

opolskiego i gminy Hruba Skala wspólnie z Partnerem – Gminą Hruba Skala. 

2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach osi priorytetowej II Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

§ 2 

1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określać będzie umowa 

partnerska zawarta pomiędzy Partnerami, która będzie obligatoryjnym załącznikiem do 

wniosku o dofinansowanie. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej 

projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

transgranicznego projektu partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji 

kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu opolskiego i gminy Hruba Skala 

 

Ze względu na obligatoryjny warunek jakim jest posiadanie Partnera po stronie 

czeskiej w projektach dofinansowanych z Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska, 

Powiat Opolski zwrócił się do Gminy Hruba Skala z ofertą współpracy przy realizacji 

wspólnego projektu. W ramach projektu Powiat Opolski planuje m.in. stworzenie ścieżki 

dydaktycznej im. J. Warszewicza z systemem QR kod w zabytkowym parku, gdzie znajdują 

się wiekowe okazy drzew z jednoczesną rewitalizacją parku z dawnym arboretum 

posiadającego szczególne walory przyrodnicze. Planuje się również zakup sprzętu 

niezbędnego do utrzymania parku i pielęgnacji zieleni. Poprzez realizację przedsięwzięcia 

stworzona zostanie oferta rekreacyjna dla mieszkańców Prószkowa i okolicznych wsi jak 

również całej społeczności województwa opolskiego i terenów przygranicznych Republiki 

Czeskiej. Celem projektu będzie zwiększenie atrakcyjności regionu dla turystów, a w dalszej 

perspektywie z planowanymi działaniami Uniwersytetu Opolskiego doprowadzenie do 

powstania nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym. 

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn zm.), decyzję o przystąpieniu do wspólnej realizacji 

projektu podejmuje Rada Powiatu Opolskiego, która na mocy uchwały upoważnia Zarząd 

Powiatu Opolskiego do podpisania porozumienia partnerskiego. 


