ucHWAŁA NR lvl16/2015
RADYGMINYżELAZKÓW
z dnia 16lutego2015r

w sprawie rłlyrażenia
wo|i utworzeniaStowarzyszeniaAglomeracjaKalisko- ostrowska .
Na podstawie-art. 18.Ust 2 pkt 12 i art.84 ust 1 ustawy z dnia8 marca 1990r. o
gminnym( Dz.U.z2o!3 roku poz .594z późniejszymi
samorządzie
zmianami) uchwa|asię co
następuje:
51

Wyrażasię wo|ęutworzeniaStowarzyszenia
Ęlomeracja Kalisko-ostrowska z jednostkami
samorząduterytorialnegowchodzącymi
w składobszarufunkcjona|nego
ośrodkareg|onalnego
Kaliszaz OstrowemWielkopolskim.

9z

Gminęw Stowarzyszeniu
reprezentował
będzieWójtGminyZe|azków|ubosobaprzezniego
upoważniona
.
53
powierza
Wykonanie
uchwały
sięWójtowiGminyielazków

Uchwatawchodziwżyciez dniempodjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr |vl t6 l2ot5
Rady Gminy żelazków
z dnia 16lutego 2015 r
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarryszenia Aglomeracia Ka|isko-ostrowska .
obecnyokres programowaniabudżetuunijnegodla Polski na lata2oL4-2020zakłada
wprowadzenienowegonarzędziawspierającego
rozwójterytoria|nyjakimsą Zintegrowane
lnwesĘcjeTerytoria|ne( Z|T)
jest kontynuacjąi rea|izacją
Ag|omeracjaKalisko-ostrowska
Powołanie
Stowarzyszenia
działańwynikającychz zapisówzawartegow dniu3 |istopada2014roku porozumieniaw celu
jednostek samorządu
współdziatania
realizacjiwspó|nychcelów i
terytorialnegostużqcego
przedsięwzięć
w ramachZintegrowanych
|nwestycjiTerytorialnych
dla obszarufunkcjonującego
reglonalnego
Ka|iszaz ostrowem Wielkopolskim.
ośrodka
Potrzebazmiany formyprawnejprzez7wiązek
ZIT wynikaz przedstawionejprzez
MinisterstwoInfrastruktury
i Rozwoju( MiR) rekomendacji
. MinisterInfrastruktury
i Rozwojuw
piśmie
zdnia 4 grudnia2014roku przedstawił
bowiemstanowiskoKomisjiEuropejskiej( KE)codo
powierzeniapodmiotowizarządzającemu
formy prawnej zarzqdzaniaz1T
.zuwagina konieczność
Z|T funkcjiinstytucjipośredniczącemu
ZlT,
schematuwdrażania
, w ce|u wystandaryzowania
gminnymna pożądane
wskazał
w myślustawyz dnia8 marca 1990r. o samorządzie
formy
jednostek
(jst ) w ramachzarządzania
współpracy
samorząduterytorialnego
z|T,tj. związek
jst - art.84.
porozumienie
miedzygminny art.64 ,
międzygminneart..74 ]ubstowarzyszenie
W ramach koordynacjirea|izacjiprogramówoperacyjnychMliR wskazujepożądane
schematynistandardy
realizacjiprogramów,Wtymrekomenduje
optymalneformy rea|izacji
zadańpodejmowanychprzezposzczególne
lnsĘ1tucje
orazstanowiskaKE.PonadtoKEstwierdza
,iżw ramachwspieraniaoperacjiw zakresierozwojumiastzgodniez art.7 ust4 rozponądzenia
Par|amentu
Europejskiego
i Rady ( UE)nr t30ll2oL3 władzemiejskiepowinnybyć wyznaczone
jako |ns{tucjePośredniczące,
bezwzgIęduna zakres powierzonychzadań. |nsĘ1tucje
takie stają
poddaneaudytowiiprocedurzedesygnacji
się częściąsystemu
zarządzaniaprogramem,będą
proporcjona|nie
do zakresupowierzonych
zadań.
Z uwagina powyższe, 24jednostklsamorząduterytorialnegowchodzącew skład
po przeanallzowaniu
istniejqcej
formy prawneji dostosowaniu
Ęlomeracji Kalisko-ostrowskiej,
jej do wymogów KomisjiEuropejskiejpodjęĘjednogłośnie
decyzję i rozpoczętoprace zmlerzające
do przekształcenia
formyprawnejZwiqzkuZ|Tw Polsce, tj. powołanieStowarzyszenia
Ęlomeracja
Ka]isko-ostrowska.Powyższema równieżznaczącyWpty1Jv
na rea|izacjęda|srychzadań
wynikajqrychz dokumentupn.,,Zasadyrea|izacjiZlT w Po|sce,,tj. przygotowanieStrategiiZ|T
AKo orazstanowi podstawędozawarciaporozumieniaZwiązku7|T zIŻWRPo2074+.
W zwiqzkuz tym ,żezgodniez art.18.Ust.2 pkt 12 ustawyo samorządzie
gminnym,, do
gminy
podejmowanie
wyłqcznej'właściwości
rady
n należy
uchwałw sprawachwspółdziatania
z
innymigminamioraz wydzielanienatencelodpowiedniego
majqtku,,,
a takżezgodniez art.84
ust 1 cytowanejustawy,,w celu wspieraniaidel samorząduterytorialnegooraz obrony
wspólnych interesów,gminymogątworzyćstowarzyszenia
, W Ęm równieżz powiatamii
jest uzasadnione
województwami,, podjęcieuchwały
.
rć)gt'dni&ącY
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