
 

Na podstawie art.4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 

2001 r. Nr 142, póz. 1592;zm.z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 

póz. 984, Dz.U. Nr 153poz.l271, Dz.U. Nr 200 poz.l688,i Dz.U. Nr 214 póz. 1806, zm. z 2003 r. 

Dz.U. Nr 162, póz. 1568) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje: 

§1 

1. Powiat Łowicki nawiązuje współpracę z powiatem kartuskim, tatrzańskim w zakresie realizacji 

wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i społecznych 

2. Celem współpracy jest: 

1) Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz umacnianie wspólnoty regionalnej, 

2) Tworzenie i kreowanie głównych założeń turystycznej i kulturalnej polityki promocyjnej, 

gospodarczej oraz prospołecznej powiatów, 

3) Wspólnie aplikowanie po środki unijne i krajowe środki pomocowe. 

§2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

2. W imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego starosta podpisze stosowną umowę o współpracy ze 

starostą kartuskim i tatrzańskim. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwala Nr XVI/105/2004  

Rady Powiatu Łowickiego  

z dnia 22 marca 2004 roku 

w sprawie podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie 

Kultura i turystyka przedstawiają wielką wartość samą w sobie, zarówno wszystkich narodów europy jak 

też regionów w Polsce. Są podstawowymi elementami integracji europejskiej i przyczyniają się do 

afirmacji i witalności europejskiego modelu społeczeństwa. Kultura i turystyka mają znamiona 

ekonomiczne, integracyjne - społeczne i obywatelskie. Z tego względu mają istotną rolę do odegrania 

wobec nowych wyzwań, przed którymi staje Polska - a są to: globalizacja, społeczeństwo informacyjne, 

spoistość społeczna, bezcenne dziedzictwo kulturowe, rozwój turystyczny regionów, tworzenie nowych 

miejsc pracy. 

Region Kaszubski, Łowicki i Tatrzański postanowiły zaangażować się w prace nad  rozwojem 

wspólnej przestrzeni kulturowej i turystycznej dla siebie i narodów Europy, przestrzeni otwartej i 

zróżnicowanej, opierającej się na zasadzie subsydiamości, na współpracy i promowaniu wszelkich 

przedsięwzięć korzystnych dla rozwoju działań społecznych zapewniających przestrzeganie odrębności 

kulturowych. 

Aby wspólna przestrzeń kulturowa narodów Europy stała się faktem, istotne jest promowanie twórczości, 

uwydatnianie dziedzictwa kulturowego o wymiarze regionalnym, wspieranie wzajemnej wrażliwości na 

kulturę i historię, jak i promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i produktów markowych. Takie 

widzenie roli turystyki i kultury w rozwoju, rozszerzeniu i umacnianiu Unii Europejskiej sprzyjać będzie 

rozwijaniu regionów. 

W Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 jedną z pięciu osi rozwojowych jest „Wzmocnienie potencjału 

rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów". Realizacja celów i 

priorytetów sformułowanych w jego ramach odbywać się będzie poprzez „Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju Regionalnego" (ZPORR), kompatybilny z Podstawami Wsparcia Wspólnoty dla 

Polski 2004-2006, w których określone są wielkości środków finansowych pochodzących z zasobów 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego 

Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnictwa oraz Inicjatywy Wspólnoty INTERREG. 

W ramach tego priorytetu realizowanych będzie pięć działań, w tym działanie czwarte określające 

zachowanie i odbudowe dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki, kreujących aktywny udział 

kultury i turystyki w polityce regionalnej Polski i Europy. Wsparcie projektów z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania turystyki należy traktować jako wzmocnienie aktywności 

ekonomicznej oraz wspólny mianownik polityk sektorowych, jak i regionalnych. Działanie to stanowi 

istotny i autonomiczny aspekt polityki kulturowej i turystycznej państwa. Powiat Kartuski, Łowicki i 

Tatrzański chcąc wzmocnić swój udział i znaczenie w tych obszarach postanawiają nawiązać ścisłą 

współpracę, która ma przynieść wymierne efekty zarówno ekonomiczne jak i społeczne. 

 


