
UCHWAŁA NR LIII/503/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Inowrocław a Gminą Inowrocław w przedmiocie powierzenia Miastu 

Inowrocław funkcji lidera w opracowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia obejmującego Miasto Inowrocław 

i Gminę Inowrocław 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Inowrocław a Gminą Inowrocław w przedmiocie powierzenia Miastu Inowrocław 
funkcji lidera w opracowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia obejmującego Miasto Inowrocław i Gminę 
Inowrocław. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Inowrocław a Gminą Inowrocław. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/503/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Zgodnie z projektami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-
2027 w Polsce i rozporządzeń Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, dotyczących nowego 
okresu programowania polityki spójności UE, część pomocowych środków europejskich 
w latach 2021 – 2027 przeznaczona jest na realizację Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), tj. pakietu przedsięwzięć przygotowanych i wdrażanych przez 
partnerstwa samorządów, tworzących tak zwane Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF). 

Warunkiem umożliwiającym realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w MOF Inowrocławia jest utworzenie przez samorządy wchodzące w jego skład tak zwanego 
Związku ZIT. 

Obecnie trwają jeszcze prace dotyczące przyszłej perspektywy finansowej 2021-
2027. Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 
w Polsce, jednym z warunków realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy 
partnerstwa – tzw. Związku ZIT, który będzie pełnić funkcję wspólnej reprezentacji władz 
miasta i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych. 

Związek ZIT może być utworzony w jednej z form współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.). Zawarcie porozumienia międzygminnego, o którym 
mowa w art. 74 ww. ustawy, jest jedną z dopuszczalnych form określających zasady 
współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten 
cel odpowiedniego majątku. 

Charakter współpracy obu gmin w ramach partnerstwa oraz kierunki interwencji 
zostaną określone w dokumencie programowym, tj. strategii ZIT, której szczegółowy zakres 
określi dokument „Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego” 
opracowywany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będzie on 
uzależniony od uwarunkowań wynikających z dokumentów wyższego rzędu – krajowych 
i europejskich. 

Gmina Inowrocław powierzy Miastu Inowrocław funkcję lidera w opracowaniu 
i wdrożeniu dokumentów programowych (strategii ZIT oraz planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia. 

Jedną z głównych korzyści zawarcia porozumienia jest strategiczne, zintegrowane 
i funkcjonalne podejście do rozwiązywania problemów i barier rozwojowych na obszarze 
funkcjonalnym. Formuła ZIT umożliwi realizację przedsięwzięć wpisanych do strategii ZIT, 
które będą współfinansowane ze specjalnie wydzielonej na ten cel puli środków UE. 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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