UCHWAŁA Nr 230
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 ze zm.), Rada
Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Konina wyraŜa zgodę na przystąpienie przez Miasto Konin do stowarzyszenia
pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
§ 2.
Miasto Konin w stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1, będzie reprezentował Prezydent
Miasta Konina lub osoba upowaŜniona przez Prezydenta.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 230
Rady Miasta Konina
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Od 2011 roku trwa proces przebudowy Szlaku Piastowskiego - unikatowego, jednego
z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Szlak przebiega przez obszar dwóch
województw – Wielkopolskę oraz województwo kujawsko – pomorskie. Restytucją szlaku
zajęła się Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez
marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W wyniku prac
Rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony przez grupę cenionych
naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości niezwiązanych
z Piastami. Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się
w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla
najlepszego produktu turystycznego.
W dniu 22 października 2014 roku 22 jednostki samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego (Województwo Wielkopolskie; powiaty: gnieźnieński, kościański, słupecki,
średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno,
Wągrowiec; gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno,
Września oraz gminy wiejskie: Dominowo, Lądek, Łubowo, Wągrowiec) solidarnie wyraziły
wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego
od 2015 roku.
W roku 2015 została przyjęta procedura przekazania środków finansowych, przez wszystkie
samorządy lokalne zlokalizowane na dwóch trasach przebiegu szlaku. Środki z 21 jednostek
samorządu terytorialnego zostały przekazane do Powiatu Gnieźnieńskiego, lidera przyjętego
modelu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Mimo
ogólnej woli realizacji wspólnego zadania, procedura podejmowania uchwał poszczególnych
rad gmin / powiatów oraz w ich następstwie podpisanie dwustronnych porozumień / umów
między poszczególnymi jst a Powiatem Gnieźnieńskim wydłuŜyła się tak bardzo, iŜ został
zachwiany czasookres realizacji zadania w roku 2015.

Realizacja niniejszego zadania w latach następnych w ten sam sposób jak w roku 2015 moŜe
równieŜ zakłócić merytoryczną realizację zadania z powodu zbyt długiego procedowania.
Stąd, optymalnym rozwiązaniem wydaje się utworzenie na bazie ustawy prawo o
stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej Klastra Turystycznego
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Członkami załoŜycielami winny być wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, które juŜ w październiku 2014
wyraziły wolę wspólnej koordynacji szlaku. Następnym etapem winno być przyjęcie do nowo
utworzonego

stowarzyszenia

obiektów

szlaku

oraz

innych

podmiotów

prawnych

zainteresowanych rozwojem Szlaku Piastowskiego. Sposób przyjęcia nowych członków oraz
wysokość składek określą władze stowarzyszenia.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.

Zastępca Prezydenta
Miasta Konina
/-/ Sławomir Lorek

