UCHWAŁA NR XLII/400/21
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego
i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027
dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy:
Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 10 g, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego w ramach
Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami Świebodzin i Sulęcin.
2. Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii
terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Świebodzin funkcji lidera porozumienia międzygminnego
i reprezentowania stron porozumienia na zewnątrz.
§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
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Załącznik do uchwały Nr XLII/400/21
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 września 2021 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia ………. 2021 r.
w sprawie opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej)
dla Świebodzińsko – Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie
z uchwałą nr ……….. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia …….. 2021 r., uchwałą nr
……….. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ……… 2021 r. i uchwałą nr ……….. Rady Miejskiej
w Sulęcinie z dnia ……… 2021 r., mając na uwadze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich
oraz integrację terytorialną społeczności lokalnych w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi
Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym efektywnemu wykorzystaniu
środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych zostało zawarte porozumienie pomiędzy:
1. Gminą Świebodzin – Liderem Porozumienia - reprezentowaną przez:
Tomasza Sielickiego - Burmistrza Świebodzina,
Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Izabeli Zabłockiej
2. Gminą Międzyrzecz- Partnerem Porozumienia - reprezentowaną przez:
Remigiusza Lorenza – Burmistrza Międzyrzecza,
Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Kamili Anioł-Szymańskiej
3. Gminą Sulęcin- Partnerem Porozumienia - reprezentowaną przez:
Dariusza Ejcharta – Burmistrza Sulęcina,
Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Joanny Pakulskiej
o następującej treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że podejmują współpracę w celu wspomagania
zrównoważonego rozwoju Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Świebodzin przez Gminy Międzyrzecz i Sulęcin
zadania opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) dla Świebodzińsko –
Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
3. Porozumienie swoim działaniem obejmuje Świebodzińsko-Międzyrzecki Miejski Obszar Funkcjonalny,
w skład
którego
wchodzą
Gmina
Świebodzin,
Gmina
Międzyrzecz
i Gmina Sulęcin.
4. Termin realizacji porozumienia międzygminnego dotyczy czasu realizacji ZIT w perspektywie
finansowej 2021-2027.
5. Zawarcie niniejszego porozumienia jest jednoznaczne z powołaniem Związku ZIT stanowiącego
zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa, zawartego pomiędzy Gminami Świebodzin, Międzyrzecz i Sulęcin.
6. Ilekroć w porozumieniu mowa jest o:
1) ZIT - rozumie się przez to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, będące instrumentem przyczyniającym
się do wdrożenia strategii terytorialnych takich jak Plan Działań ZIT, za pomocą których Strony
porozumienia realizują wspólne projekty na wyznaczonym obszarze funkcjonalnym;
2) Świebodzińsko-Międzyrzeckim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - rozumie się przez to wyznaczony
w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030 obszar obejmujący Gminę Świebodzin,
Gminę Międzyrzecz i Gminę Sulęcin;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 34226002-B2C1-43FE-8759-5712391CB915. Podpisany

Strona 1

3) Planie Działań ZIT (strategii terytorialnej) - rozumie się przez to dokument strategiczny będący wspólną
strategią powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin, o którym mowa w art. 10g ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 2. Związek ZIT
1. Zadaniem Związku ZIT jest:
1) przygotowanie Planu działań ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, spójnego
z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi;
2) przedłożenie Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) do zaopiniowania odpowiednim instytucjom;
3) identyfikacja i wybór przedsięwzięć w formule ZIT;
4) programowanie, uzgadnianie, aplikowanie, wdrażanie, bieżąca obsługa, finansowanie, rozliczanie
i ewaluacja wspólnych przedsięwzięć w formule ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Gmina Międzyrzecz i Gmina Sulęcin powierzają, a Gmina Świebodzin przyjmuje wykonanie
następujących zadań publicznych:
1) prowadzenia prac związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dotyczących
Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;
2) negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów
niezbędnych do realizacji ZIT oraz uzgadniania ich z właściwym ministerstwem ds. rozwoju regionalnego,
Zarządem Województwa Lubuskiego oraz innymi podmiotami;
3) przeprowadzenia procedury i udzielenia zamówienia na wykonanie projektu Planu Działań ZIT zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
4) udziału w pracach ciał doradczo-opiniodawczych właściwych dla programu zarządzanego przez Zarząd
Województwa Lubuskiego dotyczących wdrażania ZIT;
5) opracowania i przedłożenia do zaopiniowania Zarządowi Województwa Lubuskiego Planu Działań ZIT,
a także przedłożenie go do zatwierdzenia stronom porozumienia;
6) zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Lubuskiego,
w Świebodzińsko-Międzyrzeckim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym.

dotyczącego

realizacji

ZIT

3. Strony porozumienia zobowiązane są do:
1) udostępnienia materiałów i dokumentacji oraz udzielenia
realizowanych przedsięwzięć w ramach Związku ZIT;

stosownych

wyjaśnień

dotyczących

2) aktywnej współpracy w ramach porozumienia, mającej na celu zapewnienie realizacji zadań wymienionych
w ust. 1.
4. W celu realizacji zadań ZIT zostanie powołana Grupa Robocza składająca się z przedstawicieli Stron
porozumienia.
5. Spotkania Grupy Roboczej organizuje i prowadzi jako koordynator Gmina Świebodzin. Po
każdym spotkaniu Grupy Roboczej sporządzana jest notatka z ustaleniami.
§ 3. Plan Działań ZIT (strategia terytorialna)
1. Strony zobowiązują się do aktywnego udziału w opracowaniu Planu Działań ZIT oraz innych
dokumentów niezbędnych do jego wykonania.
2. Koszty opracowania Planu Działań ZIT będą pokrywane przez Strony porozumienia w równych
częściach, do wysokości posiadanych środków w swoich budżetach.
3. Strony porozumienia ustalają następujący sposób płatności udziału w kosztach opracowania Planu
Działań ZIT:
1) Gmina Świebodzin zapłaci wynagrodzenie wyłonionemu wykonawcy za wykonanie dokumentacji zgodnie
z zawartą umową z wykonawcą;
2) Gmina Międzyrzecz i Sulęcin pokryją swój udział w kosztach, przekazując dotację celową w terminie
14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej;
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3) płatność nastąpi na rachunek bankowy Gminy Świebodzin wskazany w nocie obciążeniowej.
4. Projekt Planu Działań ZIT, po opracowaniu, zostanie przedłożony Stronom porozumienia do przyjęcia
przez właściwe rady miejskie.
5. Każda zmiana Planu Działań ZIT wymaga jej przyjęcia przez Strony porozumienia w formie uchwał rad
miejskich.
6. Strony porozumienia ponoszą odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wdrożenie Planu Działań ZIT
zgodnie z niniejszym porozumieniem oraz zobowiązują się współdziałać w celu osiągnięcia określonych w nim
celów.
7. Strony porozumienia zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością.
8. Strony porozumienia zobowiązują się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty w ramach
Planu Działań ZIT oraz inne projekty komplementarne.
9. Wyznaczanie roli lidera i partnerów w poszczególnych projektach w ramach ZIT lub innych źródeł
dofinansowania, określanie szczegółowego zakresu projektów oraz zasad rozliczeń finansowych w tym
wkładów własnych każdej ze stron w projektach, będzie każdorazowo ustalane przez Strony zaangażowane
w realizację projektu na podstawie odrębnych porozumień w sprawie jego realizacji.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron
porozumienia.
4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
5. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.
Podpisano:
1. …………………………………………………… - Burmistrz Świebodzina
2. ……………………………………………………..- Skarbnik Gminy Świebodzin
3. ………………………………………………….….. -Burmistrz Międzyrzecza
4. ……………………………………………………..- Skarbnik Gminy Międzyrzecz
5. ………………………………………………….…..- Burmistrz Sulęcina
6. ………………………………………………………- Skarbnik Gminy Sulęcin
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