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rv Śprawi€ rvyr'żenia zgody na zawarci€ przez cminę czermin porozumienia o współpr.cy z gminani
trvorącyni Mielecki obszr Funkcjonrlny w zrkresie oprrcow'nia l wdrażanie str't€gii Rozwoju
zint€growrnych lnw$tycii T€rytońalnych w rsm.ch R€gionalnĘo Progranu oP€racyjnęo

woi€wództwr Podkarpackiego n' lata 20l4-2020

Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 malca 1990 r. o samorządzie gminny'rn
(tj. Dz.U.2013 t.'poz.594 zpóźn zm.)

Rada Gminy Czermin

uchwala' co następuje|

s1
Wyraża się zgodę na przystą)ienie Gminy Czermin do Porozumienia Ż j€dnostkami

samorądu terytońalnego tworzącymi Mielecki obszal FuDkcjonalny, takimi jak: Gmina Borowa,
Gmina Gawfuszowice, Gmina Mielec, Gmina Padew Narodowa, Gmina Przecłau Gmńa
Radomyśl więlki' Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Góme, dotyczącego wspólnego
opncowania i wdrażarria stategii Zintęgrowanych Inwestycji Ter}.tolialnych dla Mieleckiego
obszaru Funkcjonalnego w Rtmach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

s2

Upowżnia się wójta Gminy czermin do podpisania Porozumienia będącego przedmiotem
uchwały.

$3

wykonani€ uch}łBly powierza się wójtowi Gminy Czermin.

$4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

zintegrowanę lrrwestycje Tprylodal]le (z!T) są lrowym inslrumentem lozwoju ter}'todalnego

zaprcporrowanyn 1], .amach Regionalnego Programu operacyj]]ego dla Yojewódawa

Podkarpac.kie8o na lata 2014-2020- z|T kładzie mcisk la współpracę samolządów, zgodoie z którą

miasta i otaczające je gmiay, tworzącc Ł!ł. MiejsKe obszary Funkcjonalle' wspólrrie uśalają cele

do osiągnięcią orazlłlskazują p or}'tetowe i$łrstycje do zrealizowania dla swojogo obszafu.

Warułkism przysląt'ienia do zlT jest udokumentowanie chęci współprac.y jedłostek

samorządu terytodalnego przy realizacji wspóĘch działan w ramach zIT i zawiqrade

ziBst]^lcjonalizowanej formy parmerstwą tł. z'\iązku zIT (np. srowBrzyszenia- porozunrienia,

zwiągku niędzygmimego) ofaz przygotowanie wspólnej sarategii ziI.
w uzgodnieniu z samorządem województwa.

Koszty opelacyjne fur*.jonowalia 2IT będą węółfinansowane ze środków pomocy

technirznej RPO W? na la}a2l14-2020.

w zwi&ku z powyrlszym planowanc Porozumie$e powofujące Związgk zIT, sta'owić

będzie laszczyznę współpracy lo gmin województBa podkarpackiego, znajdujących się

v oddzial'Trąniu miasta Mielca i twov4cych Mielecki obszar Pwkcjonaloy, w celu opracowarria

wspólnej ś.a1egii i lepszego wykoęys1a:ria funduzy pneznaczonych w novej perspektylvie na

rłsgłcie regionu

Utwotzenię z1T ?apewni dostęp do doda&owej puli środków przewidzianych na ten cel w

ramac! Ręiouatoego Programu operacyjnego lvoje]Yództwa Podkarpackiego na |ata 2rr4'20z0

oraz ułatwi vdrożeqie Zintegrowalych plojektóĘ odpowiadających w sposób kompleksowy ua

potrzeby i problemy subregionu mieleekiego, \łpły!łając na popra!,ę jakości życia j.8o

mieszkąnców


