
 

 

 

UCHWAŁA Nr IX/85/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 lipca 2015r. 
 

w sprawie przystąpienia przez Gminę Karczew do współpracy w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą Klub Nowej Gospodarki  

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Karczew porozumienia regulującego 

zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych, 

badawczych oraz przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Klub Nowej 

Gospodarki, które będzie realizowało swoją działalność na terenie powiatu otwockiego.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 

645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379  i 1072. 

 



UZASADNIENIE 

 

Zachodzące zamiany technologiczne, kulturowe i gospodarcze oraz istniejący już potencjał 

naukowy i gospodarczy regionu otwockiego, sprzyja podejmowaniu współpracy pomiędzy 

instytutami badawczymi, jednostkami naukowymi, samorządami i przedsiębiorcami w 

kierunku budowy innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju nowych technologii.  

Inicjatywa zawarcia porozumienia regulującego zasady współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego oraz instytucji naukowych i badawczych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą 

Klub Nowej Gospodarki wychodzi naprzeciw opisanym zmianom i odpowiada aktualnym 

lokalnym potrzebom.   

Celem działania Klubu Nowej Gospodarki będzie zbudowanie platformy współpracy między 

nauką, samorządem i biznesem w drodze inicjowania wspólnych przedsięwzięć 

gospodarczych o charakterze innowacyjnym, zmierzających do rewitalizacji regionu, m.in. w 

takich obszarach jak: badania naukowe, komercjalizacja wyników badań, podnoszenie 

konkurencyjności lokalnej gospodarki, tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju 

istniejących podmiotów gospodarczych i sprzyjanie tworzeniu nowych.  

Podejmowane działania realizowane wspólnie przez sygnatariuszy porozumienia mogą być 

finansowane ze środków unijnych czy innych źródeł, w tym krajowych, celem których jest 

rozwój gospodarczy i naukowy. Działania Klubu są zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu 

Otwockiego na lata 2014-2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020. 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     

 


