
Projekt

z dnia  23 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Jemielnica do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-
Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 12, art. 58 ust. 1 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 - z późn. zm.1), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się  zgodę na utworzenie przez Gminę Jemielnica i przystąpienie Gminy Jemielnica do 
Stowarzyszenia pod nazwą „Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny”.

2. Celem działania stowarzyszenia, o którym mowa ust. 1, będzie:

a) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,

b) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,

c) integracja działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,

d) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć 
prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój subregionu,

e) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację 
projektów,

f) wymiana informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek 
samorządu terytorialnego,

g) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem,

h) promocja i działalność informacyjna,

i) współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

j) inne działania realizujące cele statutowe.

§ 2. Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Jemielnica do Stowarzyszenia pod nazwą 
„Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny” opłacane będą z budżetu Gminy Jemielnica.

§ 3. Przedstawicielem Gminy Jemielnica w zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków 
Stowarzyszenia pod nazwą „Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny” jest Wójt 
Jemielnicy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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Uzasadnienie

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do
rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów tworzących stowarzyszenie poprzez wspólne
planowanie rozwoju oraz realizację partnerskich projektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Subregionu do
2020 oraz Programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu na lata 2014-2020.

Powołanie stowarzyszenia jest również odpowiedzią na rekomendacje Zarządu Województwa Opolskiego
z 28 października 2015 roku, przyjęcia rozwiązań, które skutecznie określałby formułę współpracy, w tym
definiowałyby podmioty upoważnione do reprezentowania interesów obszaru subregionalnego w ramach
kontaktów z Zarządem Województwa lub przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Gmina Bierawa,

2. Gmina Cisek,

3. Gmina Jemielnica,

4. Gmina Kędzierzyn-Koźle,

5. Gmina Leśnica,

6. Gmina Pawłowiczki,

7. Gmina Polska Cerekiew,

8. Gmina Reńska Wieś,

9. Gmina Strzelce Opolskie,

10. Gmina Ujazd,

11. Gmina Zawadzkie,

12. Powiat Kędzierzyńsko-Strzelecki

13. Powiat Strzelecki

W załączeniu statut stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
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