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zwani dalej Koalicjantami
zgodnie oświadczają,
iż mając na względzie dbałość o zrównoważony rozwój Powiatu Poznańskiego oraz dobro jego
Mieszkańców, deklarują chęć szerokiej współpracy, której wyrazem jest zawarta umowa koalicyjna.
Koalicjanci zobowiązują się do kontynuowania prowadzonej przez Powiat Poznański polityki,
przyjmując jako nadrzędną, zasadę podnoszenie jakości życia Mieszkańców, a w swoich działaniach
kierować się będą:
- zasadą praworządności,
- zasadą przejrzystości,
- zasadą fachowości.
I.
Działania koalicjantów wyrażać się będą w szczególności poprzez:
1. Realizację modernizacji infrastruktury drogowej powiatu;
2. Podejmowanie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
w szczególności ze środków unijnych oraz budżetu państwa;
3. Aktywną politykę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, seniorów;
4. Wspieranie modernizacji i rozwoju Szpitala w Puszczykowie, który jest gwarancją godnych
warunków leczenia dla Mieszkańców Powiatu;
5. Aktywne kreowanie współpracy między samorządami z terenu Powiatu Poznańskiego;
6. Wspieranie rozwoju i wielopłaszczyznową współpracę z organizacjami pozarządowymi;
7. Wspólną dbałość o środowisko naturalne poprzez tworzenie narzędzi do walki z jego
degradacją oraz wzmacnianie znaczenia edukacji ekologicznej Mieszkańców Powiatu
Poznańskiego;
8. Tworzenie i stałe rozwijanie szkolnictwa ponadpodstawowego, ze szczególnym
uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego;
9. Wspieranie przedsiębiorczości;
10. Wspieranie i ciągłe rozwijanie marki „Bezpieczny powiat”.
II.
Strony zobowiązują się pracować i podejmować decyzje w duchu dialogu, w sytuacjach
trudnych dążyć do kompromisów, przedkładając dobro wspólne społeczności lokalnej nad
dobro
własne
i jednostek.
III.

Zawarcie umowy koalicyjnej zobowiązuje Koalicjantów do stałego monitorowania
podejmowanych działań oraz dokonywania ocen realizowanych przedsięwzięć tak, by zawarte
w niej zapisy nie stawiały granic, a były przyczynkiem do ciągłej dbałości o Powiat Poznański.
IV.
W razie przekonania, któregokolwiek sygnatariusza umowy koalicyjnej, o konieczności
dokonania zmian poczynionych ustaleń, jest on zobligowany do przygotowania propozycji
stosownych zapisów i przedłożenia ich pozostałym Koalicjantom.
Podsumowując powyższe ustalenia, Koalicjanci zgodnie deklarują, że dołożą wszelkich starań by w
ramach współpracy na zasadach partnerskich, przyczyniać się do harmonijnego i zrównoważonego
rozwoju Powiatu Poznańskiego, a także Aglomeracji Poznańskiej, której Powiat jest istotną częścią, a
podejmując działania, będą prowadzić je w taki sposób, aby na pierwszym miejscu zawsze był Człowiek
– Mieszkaniec Powiatu Poznańskiego.
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