Projekt
z dnia 22 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz
zgody na zawarcie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą porozumienia celem
opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10g oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę współdziałania oraz zgodę na zawarcie porozumienia
pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski jako Liderem a Gminami: Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz Miastem i Gminą Skwierzyna,
Miastem i Gminą Strzelce Krajeńskie, Miastem i Gminą Witnica, Miastem
Kostrzyn oraz Powiatem Gorzowskim jako Partnerami celem opracowania
dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym zasady jego finansowania
zostaną określone w porozumieniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Marek Tatarewicz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 25452722-9256-4206-BEC9-2FAED744C252. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) wprowadza możliwość opracowania ponadlokalnych strategii,
których celem jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze
powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatu, w skład którego wchodzą te gminy.
Strategia rozwoju ponadlokalnego musi zostać opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli
w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium tego powiatu.
Wprowadzone zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, realizują
postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.), w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i
etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii – krajowej, wojewódzkiej i
lokalnej.
Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2021 – 2027 warunkiem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF
miast wojewódzkich (OSI o znaczeniu regionalnym) jest przygotowanie strategii rozwoju
ponadlokalnego, o której mowa w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378) dla całego obszaru MOF.
Zgodnie z przyjętą w lutym 2021 r. Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego z
perspektywą do 2030 r. powiększono skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego. W skład MOF GW wchodzą: Miasto Gorzów Wielkopolski, Gminy:
Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz Miasto i Gmina Skwierzyna,
Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica i Miasto Kostrzyn.
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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