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UCHWAŁA NR 15
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

Na podstawie podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia wspólnie z gminami wchodzącymi w skład Aglomeracji 
Opolskiej Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska . 

§ 2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do 
rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację 
Opolską. 

§ 3. Organizację, zadania, tryb pracy oraz władze Stowarzyszenia określi jego statut. 

§ 4. Rada upoważnia do reprezentowania Gminy Krapkowice w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska Burmistrza Krapkowic lub osobę przez niego upoważnioną. 

§ 5. Rada upoważnia do reprezentowania Gminy Krapkowice w Stowarzyszeniu Aglomeracja 
Opolska BurmistrzaKrapkowic lub osobę przez niego upoważnioną. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogloszeń oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach . 

 

Burmistrz 

Andrzej Kasiura

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 93FBB5A3-E41C-43C9-887F-F8279824F523. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI UTWORZENIA 

STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA 

Porozumienie powołujące Aglomerację Opolską (AO) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2012 roku (poz.1521). 

Aglomeracja stanowi płaszczyznę współpracy 20 gmin województwa opolskiego 
w takich obszarach jak: ochrona przeciwpowodziowa, transport zbiorowy, pozyskiwanie inwestorów, transfer 
nowych technologii, kultura, oświata, sport i turystyka oraz ochrona środowiska. Zgodnie 
z założeniami Porozumienia efektem działań podejmowanych przez partnerów winna być dalsza poprawa 
jakości życia mieszkańców AO. 

W nowym okresie programowania funduszy Unii Europejskiej obejmującym lata 
2014-2020, działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, 
w tym Aglomeracji Opolskiej, realizowane będą przy wsparciu nowego instrumentu finansowego -
 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To nowe narzędzie wspierające rozwój terytorialny z założenia ma 
przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
realizowane będą na terenie miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych. 

Uruchomienie środków finansowych przeznaczonych na realizację ZIT uwarunkowane będzie jednak 
spełnieniem obligatoryjnych warunków, do których należą m.in. : 

1. zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie tzw. Związku ZIT ), 

2. przygotowanie Strategii ZIT , 

3. posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej. 

Jednym z warunków realizacji ZIT będzie udokumentowanie chęci współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach ZIT i zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy 
partnerstwa, która pełnić będzie rolę Związku ZIT . 

Zgodnie z Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zatwierdzonymi przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego w lipcu b.r. Związki ZIT będą pełnić funkcję wspólnej reprezentacji władz 
miejskich obszarów funkcjonalnych wobec władz krajowych i regionalnych. Zostaną także powołane w celu 
uzgadnianiai rozstrzygania wspólnych spraw rozwojowych. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Zarząd Województwa Opolskiego wskazują kilka dopuszczalnych 
form partnerstwa JST skupionych w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego. Wybór odpowiedniej 
formy prawnej Związku ZIT uzależniony jest od kilku czynników – między innymi zakresu odpowiedzialności 
powierzonej Związkowi ZIT przez Zarząd Województwa w zarządzaniu środkami przeznaczonymi na 
zintegrowane inwestycje terytorialne. 

W przypadku Opola i jego obszaru funkcjonalnego (Aglomeracji Opolskiej) najwłaściwszą formą 
prawną Związku ZIT jest stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Cele, zadania, tryb pracy, władze oraz sposób 
finansowania Stowarzyszania Aglomeracja Opolska określone zostaną w statucie Stowarzyszenia. 

Zgodnie z Zasadami realizacji ZIT Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia będzie Prezydent Miasta 
Opola. Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia będą sygnatariusze Porozumienia w sprawie utworzenia 
Aglomeracji Opolskiej . 

Sporządził:   Projekt uchwały uzgodniono: 

Zbigniew Pawlikowski - PiRG 
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