
UCHWAŁA NR XVII/106/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. 
zm.1)), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy z Gminą Miasto Chełmża w celu utworzenia Inkubatora 
Przedsiębiorczości.

§ 2. Inkubator Przedsiębiorczości będzie miał swoją siedzibę w budynku będącym własnością Powiatu 
Toruńskiego przy ul. Gen. Hallera 7 w Chełmży.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do podpisania z Burmistrzem Miasta Chełmży listu 
intencyjnego w sprawie woli współpracy określonej w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Toruńskiego podejmował wielokrotnie rozmowy z Burmistrzem Chełmży w zakresie zbycia 
lub wspólnego wykorzystania budynku będącego własnością Powiatu, zlokalizowanego w Chełmży przy ul. 
Hallera 7, przejętego po „Szpitalu Dziecięcym”. Z rozmów tych wyłania się jak do tej pory jedna konkretna 
propozycja polegająca na wspólnym powołaniu i prowadzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

Celem działania Inkubatora byłoby:

1.  Promowanie i wspierania 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.

Cele Inkubatora byłyby realizowanie w szczególności poprzez świadczenie następujących usług:

a)  wynajmu powierzchni biurowych i usługowych,

b)  świadczenie usług sekretarskich, biurowych i księgowych na rzecz przedsiębiorców wynajmujących 
powierzchnie w Inkubatorze (lokatorów Inkubatora),

c)  informacji i doradztwa,

d)  promocji,

e)  inne usługi, w zależności od aktualnych potrzeb.

Usługi świadczone przez Inkubator byłyby skierowane w szczególności do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z terenu Chełmży i powiatu 
toruńskiego.

Podpisanie „Listu intencyjnego” w tej sprawie jest wskazane, aby można było rozpocząć prace nad koncepcją 
funkcjonowania inkubatora, jego formą organizacyjną i sposobami finansowania.
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