
UCHWAŁA NR XVI/118/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 13 października 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Toruńskim w celu utworzenia 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje: 
 

      § 1. Wyraża się wolę współpracy z Powiatem Toruńskim w celu utworzenia Inkubatora 

Przedsiębiorczości na terenie miasta Chełmży. 

 
     § 2. Celem działania Inkubatora Przedsiębiorczości będzie: 

1) promowanie  i  wspieranie  przedsiębiorczości  wśród  mieszkańców  Chełmży  oraz  

powiatu toruńskiego; 

2) tworzenie specjalnych warunków organizacyjno -technicznych ułatwiających  powstawanie 

nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 

3) aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej; 

4) aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym 

osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie; 

5) rozwój przedsiębiorczości; 

6) edukacja  w   zakresie  podejmowania  działalności  gospodarczej  oraz  pozyskiwania     

zewnętrznych źródeł jej finansowania. 

 
     § 3. Forma organizacyjno – prawna oraz warunki funkcjonowania Inkubatora 

Przedsiębiorczości zostaną uzgodnione w trakcie negocjacji pomiędzy gminą miasta 

Chełmża, a powiatem toruńskim. 

 
     § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.   

  
     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        
                                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                                 Rady Miejskiej 
 
                                                                                                              Janusz Kalinowski 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały nr XVI/118/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r.  

w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Toruńskim w celu utworzenia 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży. 

 

     W ramach polityki rozwoju regionalnego wdrażany jest instrument noszący nazwę Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. W ramach niego tworzone są Lokalne Grupy Działania, które działając w 
oparciu o przygotowywane i uchwalane lokalne strategie rozwoju wskazują na obszary i 
priorytetowe działania przewidziane do realizacji na obszarach objętych interwencją. W 
naszej lokalnej Strategii, obejmującej gminy Chełmża, miasto Chełmża, Łubiankę, Łysomice 
i Papowo Biskupie, przewidziano m.in. utworzenie i uruchomienie na terenie miasta Chełmży 
inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości stanowi odpowiedź na 
zdiagnozowany w Lokalnej Strategii Rozwoju problem związany niską aktywnością 
gospodarczą oraz brakiem instytucji wspierających młodych przedsiębiorców pod względem 
prawno-organizacyjnym. Również w toku prowadzonych konsultacji społecznych 
wskazywano na potrzeby związane z tworzeniem oraz rozwojem instytucji otoczenia biznesu.  
     Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie miasta Chełmży stanowi realizację 
przedsięwzięcia 1.2.1. Chełmża Ośrodkiem Przedsiębiorczości Lokalnej w ramach celu 
szczegółowego 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Gotyku na lata 2016-2023. Projekt współfinansowany będzie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Interwencja LSR 
dotyczy wsparcia tworzenia i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości w centrum obszaru, 
jakim jest Miasto Chełmża, pełniącym istotne funkcje społeczne i gospodarcze. Przewidziana 
w strategii kwota dofinansowania 1 436 339,00 zł, przeznaczona zostanie na adoptowanie 
budynku dawnego szpitala dziecięcego do potrzeb funkcjonowania inkubatora oraz na rozwój 
usług w zakresie obsługi księgowej, prawnej i szkoleniowej dla nowo powstających 
przedsiębiorstw.  
     Z uwagi na fakt, iż budynek dawnego szpitala dziecięcego stanowi własność Powiatu 
Toruńskiego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż działalność Inkubatora wspierać będzie lokalny 
rynek pracy i będzie jedną z aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, a więc wpisywać 
się będzie również w zadania własne powiatu, zainicjowanie współpracy pomiędzy obiema 
jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie jest jak najbardziej celowe i słuszne. 
     Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest w pełni 
uzasadnione. 


