
UCHWAŁA NR XL / 253 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie podjęcia współpracy Gminy Czarnocin z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach 

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U z 2022r., poz. 559) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Czarnocin wyraża wolę podjęcia współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych w Kielcach w celu prowadzenia przedsięwzięć z zakresu zrównoważonej gospodarki 
przestrzennej, dotyczącej obszarów chronionych – Kozubowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym 
uwzględnieniem grodziska w Stradowie. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Czarnocin do podpisania z Dyrektorem Zespołu Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach porozumienia intencyjnego w sprawie realizacji celów 
zawartych w §1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XL / 253 / 2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2022 roku 
Zawarcie porozumienie między  Gminą Czarnocin a Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach jest niezbędna do prawidłowej realizacji celów prowadzenia przedsięwzięć z zakresu 
zrównoważonej gospodarki przestrzennej, dotyczącej obszarów chronionych – Kozubowskiego Parku 
Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem grodziska w Stradowie. 
Mając na uwadze korzyści wynikające z zawarcia w wymienionego porozumienia Rada Gminy w Czarnocinie 
podjęła niniejszą Uchwałę. 
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        Załącznik

         do Uchwały Nr XL/ 253/20022
       z dnia 29.03.2022 

Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu …..

pomiędzy:

Gminą Czarnocin, reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy w Czarnocinie, 
a
Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, reprezentowanym
przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora Zespołu

Zwanymi dalej Stronami.

§1
Przedmiotem  niniejszego  porozumienia  jest  określenie  zasad  wzajemnej  współpracy  Stron,
podejmowania  działań  wspólnych,  celem  których  będzie  prowadzenie  przedsięwzięć  z  zakresu
zrównoważonej gospodarki przestrzennej, dotyczącej obszarów chronionych – Kozubowskiego Parku
Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem grodziska w Stradowie.

§2
Głównymi celami zawartego porozumienia jest:
1. Wymiana danych dotyczących Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i miejscowości położonych
w otulinie tego Parku.
2.  Opracowywanie  i  realizacja  prac  koncepcyjnych  dotyczących  gospodarowania  przestrzenią  w
granicach Parku i jego otuliny.
3.  Organizowanie  i  przeprowadzanie  zajęć  terenowych  i  warsztatowych  na  terenie  grodziska  w
Stradowie.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz także dziedzictwa kulturowego.
5. Opracowywanie materiałów dydaktycznych, folderów i przewodników.

§3
Podstawową problematyką celów realizowanych w ramach współpracy jest:
1. Zrównoważona gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne.
2. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.
3. Turystyka, rekreacja i wypoczynek.
4. Krajoznawstwo.
5. Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

§4
Strony porozumienia deklarują:
1. Współpracę z innymi jednostkami i instytucjami o celach zbieżnych z celami porozumienia.
2. Współdziałanie zmierzające do pozyskiwania środków na realizację celów.
3. Popularyzowanie efektów współpracy i upowszechnianie jej dorobku.
4. Wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i pomoc w realizacji wspólnych zamierzeń.

§5
Powołuje  się  koordynatorów porozumienia:  ze  strony Gminy Czarnocin …….,  ze  strony Zespołu
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - …………….
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§6
Do  reprezentowania  Stron  w  zakresie  objętym  porozumieniem  wymagana  jest  łączność
upoważnionych przedstawicieli Stron.

§7
Porozumienie zostaje zawarte na okres 10 lat, a jego przedłużenie wymaga formy pisemnej.

§8
Porozumienie nie ogranicza swobody samodzielnego działania stron w obszarze celów  i problematyki
objętej umową.

§9
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………                                                   ……………………………….
                 (podpis Strony)                                                                       (podpis Strony)
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