
Uchwała Nr XXIX/222/13 
Rady Gminy Santok 
z dnia 7.05.2013r. 

 
 
 
w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja 
zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego 
oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 
 
Gmina Santok przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Deszczno i Kłodawa 
oraz Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod 
nazwą „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii 
Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
 

§ 2. 
 
Miasto Gorzów Wielkopolski będzie pełnić rolę Lidera projektu – koordynatora realizacji 
projektu i poniesie koszty wkładu własnego do projektu, a Gminy: Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa i Santok będą pełnić rolę Partnerów w projekcie. 
 

§ 3 
 

Zakres wspólnego przedsięwzięcia i finansowania określone zostaną w odrębnej umowie. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Honorata Brzytwa 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Niniejsza uchwała Rady Gminy Santok, jest niezbędna do realizacji projektu pn. 

„Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju 

Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, wspólnie z Gminami: 

Bogdaniec, Deszczno i Kłodawa oraz Miastem Gorzów Wielkopolski. 

 Wstępne uzgodnienia odnośnie chęci wzięcia udziału w realizacji projektu samorządy 

wyraziły w liście intencyjnym, podpisanym w dniu 17 stycznia 2013 roku, na mocy którego 

Miasto Gorzów Wlkp. zostało upoważnione do złożenia wniosku do konkursu dotacji na 

działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich 

obszarów funkcjonalnych, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

 W piśmie z dnia 16 kwietnia 2013 roku, znak: DPT-I82520-(333)-4-41-AMr/13 Nk 

45980/13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że projekt, którego 

wnioskodawcą było Miasto Gorzów Wlkp., zdobył całość dofinansowania, o jakie 

wnioskowano. 

 Projekt zakłada działania związane z określeniem granic gorzowskiego obszaru 

funkcjonalnego, stworzenie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa 

Wlkp. oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego, będącego częścią parku naukowo-przemysłowego dla miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

     W przyszłej unijnej perspektywie finansowej, Ministerstwo będzie w sposób szczególny 

wspierać miejskie obszary funkcjonalne, w tym przede wszystkim ośrodków wojewódzkich. 

Na tych obszarach zaplanowano realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 

instrumentu finansowego dotyczącego polityki miejskiej, do ubiegania się którego niezbędne 

będzie posiadanie strategii rozwoju dla miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Ponadto w ramach projektu zaplanowano również stworzenie wstępnego studium 

wykonalności Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, który jest elementem parku 

naukowo- przemysłowego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Jego 

utworzenie, jest na tyle ważne dla rozwoju północnej części województwa lubuskiego, że 

znalazło się na liście kluczowych inwestycji regionalnych w Strategii Rozwoju Województwa 

Lubuskiego 2020. 

 Całość kosztów realizacji projektu wynosi 547 350,00 PLN, natomiast dofinansowanie 

zostało przyznane w wysokości 492 615,00 PLN, a wkład własny, który pokryty zostanie z 

budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. określony jest na 54 735,00 PLN. 

 Kolejnym etapem po przyjęciu ww. uchwały będzie przystąpienie do podpisania 

umowy partnerstwa pomiędzy samorządami, w której określony zostanie szczegółowy zakres 

i finansowanie wspólnego przedsięwzięcia. Oba dokumenty należy przekazać do 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

 


