
Projekt

z dnia  28 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXV/       /2018
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek w roli Partnera projektu do przygotowania  
i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-

Koźlu” w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 
z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1460 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Cisek w roli Partnera projektu do przygotowania                          
i realizacji w partnerstwie z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Gminą Cisek projektu pn. „Strefa rekreacji 
osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Przedmiotem projektu, o którym mowa w § 1 jest wdrożenie elementów promocji nadodrzańskich 
terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy przystani „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Wyspa).

§ 3. Warunki wspólnej realizacji projektu – zasady i zakres współpracy określi umowa                    
o partnerstwie zawarta pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim (Liderem), a Gminą Bierawa 
(Partnerem)  i Gminą Cisek (Partnerem).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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UZASADNIENIE

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu

inwestycyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji pod nazwą: „Strefa rekreacji osiedla

Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”.

Projekt wynika z „Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)” i jest

podzielony na działania w dwóch miejscach: na kozielskiej wyspie (Szkwał: Kędzierzyn-Koźle, ul. Wyspa

22C) oraz przy ul. G. Piramowicza 21 w Kędzierzynie-Koźlu - w internacie szkolnym Zespołu Szkół Żeglugi

Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu (ZSŻŚ).

Projekt będzie obejmował przebudowę obiektów i zagospodarowanie terenu na kozielskiej wyspie

z przeznaczeniem na miejsce do organizacji imprez oraz przebudowę internatu ZSŻŚ. Uczniowie tej szkoły

posiadają swoje pracownie nawigacji w budynku Szkwału – stąd połączenie celu obu inwestycji.

Rolą Gmin Bierawa i Cisek, jako gmin nadodrzańskich współpracujących np. przy organizacji Pływadeł

będzie bezpłatny udział w plenerowej imprezie promującej kozielską wyspę, a tym samym ofertę turystyki i

rekreacji wodnej. Udział ten nie pociąga za sobą zaangażowania w ramach projektu środków finansowych

ze strony gmin. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w latach: 2018-2020 (w roku 2018 przygotowanie i

rozpoczęcie projektu, w 2019 roku realizacja zasadniczej części projektu i promocja, w roku 2020

zakończenie).
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