UcHwAŁA NR vl32l20|5
RADY GMIll.Y Żnl' lzl<ow
z dnia30 marca2015roku

uchylająca uchwałęw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ze|azków
porozumienia w celu współdziałaniajednostek samorządu terytorialnego służącego
realizacji wspólnych celów i przedsięwzięćw ramach Zintegrowanych InwesĘcji
Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnegoośrodkaregionalnegóKun'"u Ostrowem
"
Wielkopolskim.
Napodstawieart.l0 ust. 1 i art. 18ust.2pktl2ustawy zdnia8 marca1990r. o samorządzie
gminnym(Dz.U. z20l3 r. poz. 594zpóźn.zm.)uchwalasię,co następuje:
Nr LVl289l|4 Rady Gminy Żę|azkówz dnia30 września
$ l. Uchyla się uchwałę
2014roku
w sprawie wyrtienia zgody na zawarcie przez Gminę Że|azków porozumieniaw celu
jednostek samorząduterytorialnegosłuzącegorea|izicji wspólnych celów
współdziałania
i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych lnwestycji Terytoriainych dla obszaru
funkcjonalnegoośrodka
regionalnego Kalisza z ostrowemwi"tt.op-ot.kim.
$ 2. WykonanieuchwĄ powierzasię Wójtowi Gminy Że|azków
$ 3. Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęcia.
Przewodniczący
Rady $nl'rn 5, Żdazkow
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Uzasadnieniedo
uchwaĘ Nr V/32l2015
Rady Gminy Zeliazków
z dnia 30 marca 2015roku
uchylającej uchwałęw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pru.ezGminę Że|azków
porozumienia w celu współdzialaniajednostek samorządu terytorialnego służącego
realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych InwesĘcji
Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnegoośrodkaregionalnegoKalisza z ostrowem
Wielkopolskim.
UchwałąNrLYl289l|4 z dnia3Owrześnia2}I4roku Rada Gminy Że|azkówwyraziłazgodę
na zawarcie porozumienia w celu współdziałaniajednostek samorząduterytorialnego
sfużącegorealizacjiwspólnych celów i przedsięwzięćw ramachZintegrowanychInwestycji
Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnegoośrodkaregionalnego Kalisza z ostrowem
Wielkopolskim.
Z uwagi na stanowisko Ministerstwa tnfrastruktury i Rozwoju otM Urzędu
MarszałkowskiegoWojewódfwa Wielkopolskiego dotyczącestatusu Związków ZIT jako
Instytucji Pośredniczącejw systemie rea|izacji regionalnych programów operacyjnych,
tj. zakresu zadan zvńązanychz wdrożeniemi zarządzanemZIT w ramachwRPo 2014+,
ZIT podj$ decyzjęo konieczności
na posiedzeniuw dniu 3 |.12.20|4r. KomitetuSterującego
przekształceniaformy prawnej Zvnązku ZIT, tj. powołaniaStowarzyszeniaAglomeracja
Kalisko-ostrowska. w 24 jednostkach samorząduterytońalnegowchodzących w skład
Aglomeracji Kalisko-ostrowskiej rczpocz$ się proces podejmowaniauchwałw sprawie
vlyrtŻeruawoli utworzeniaStowarzyszeniaAglomeracja Kalisko-ostrowska.
Stowarzyszenia_
W dniu 17 lutego br. na ZebrarttuZałoĘcie|skim członkowie/załoŻycieLe
tj. 23 jst z terenuAglomeracji podjęli uchwałęo utworzeniuStowarzyszeniaAglomeracja
Kalisko-ostrowska, po czym rozpoczfi się proces formalnej rejestracji Stowarzyszenia
w sądzierejestrowym,tj. SądzieRejonowymw Poznaniu_ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
_ Wydział.IX Gospodncry Krajowego Rejestru Sądowego.Dnia 10 malca br. został
dokonany wpis StowarzyszeniaAglomeracja Kalisko-Ostrowska w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
W zrvią.zkuz powyiszym podjęcie uchwałyj est uzasadnione.
PrzewodniczĄcy
Ra ciyo$r4iin y Z ela,zków

,1Wffi",
U

