UZASADNIENIE DO uchwaty w sprawie wyrazenia woli utworzenia
towarzyszenia aglomeracja opolska

Porozumienie

powolujace

Aglomeracja

Opolska^

[AO)

zostalo

opublikowane

w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Opolskiego z dnia 31 pazdziernika 2012 roku (poz.1521).
Aglomeracja stanowi plaszczyzne^ wspotpracy 20 gmin wojewodztwa opolskiego
w takich obszarach jak: ochrona przeciwpowodziowa, transport zbiorowy, pozyskiwanie
inwestorow, transfer nowych technologii, kultura, oswiata, sport i turystyka oraz ochrona
srodowiska. Zgodnie z zatozeniami Porozumienia efektem dzialan podejmowanych przez
partnerow winna bye dalsza poprawa jakosci zycia mieszkancow AO.
W nowym okresie programowania funduszy Unii Europejskiej obejmujacym lata
2014-2020, dziatania podejmowane na rzecz zrownowazonego rozwoju miejskich obszarow
funkcjonalnych, w tym Aglomeracji Opolskiej, realizowane b^da przy wsparciu nowego
instrumentu finansowego

- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To nowe narz^dzie

wspierajace rozwoj terytorialny z zalozenia ma przyczynic sie_ do zwi^kszenia efektywnosci
realizacji polityki spojnosci. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane b^dq na terenie
miast wojewodzkich i powi^zanych z nimi obszarow funkcjonalnych.
Uruchomienie srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj^ ZIT uwarunkowane
b^dzie jednak spelnieniem obligatory]nych warunkow, do ktorych nalezq m.in.:
1. zawiazanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa

(powolanie tzw. Zwiqzku

ZIT),

2. przygotowanie Strategii ZIT,
3. posiadanie odpowiedniej zdolnosci instytucjonalnej.
Jednym z warunkow realizacji ZIT b^dzie udokumentowanie ch^ci wspolpracy jednostek
samorzadu

terytorialnego

sluzacej

realizacji

wspolnych

dzialan

w

ramach

ZIT

i zawiazanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, ktora peinic b^dzie rol^ Zwiqzku ZIT.
Zgodnie z Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce
zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w lipcu b.r. Zwiqzki ZIT b^da petnic
funkcje^ wspolnej reprezentacji wtadz miejskich obszarow funkcjonalnych wobec wtedz
krajowych

i

regionalnych.

Zostan^

takze

powolane

w

celu

uzgadniania

i rozstrzygania wspolnych spraw rozwojowych.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Zarzad Wojewodztwa Opolskiego wskazujq kilka
dopuszczalnych form partnerstwa JST skupionych w obszarze funkcjonalnym

miasta

wojewodzkiego. Wybor odpowiedniej formy prawnej Zwiqzku ZIT uzalezniony jest od kilku
czynnikow - mi^dzy innymi zakresu odpowiedzialnosci powierzonej Zwiqzkowi ZIT przez
Zarza_d Wojewodztwa w zarzadzaniu srodkami przeznaczonymi na zintegrowane inwestycje
terytorialne.
W przypadku

Opola i jego

obszaru

najwtasciwsza^ formq prawnq Zwiqzku

funkcjonalnego

ZIT jest stowarzyszenie

(Aglomeracji Opolskiej)
jednostek samorzqdu

terytorialnego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym. Cele, zadania, tryb pracy, wiadze oraz sposob finansowania Stowarzyszania
Aglomeracja Opolska okreslone zostanq w statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z Zasadami realizacji ZIT Przewodnicz^cym Zarz^du Stowarzyszenia b^dzie
Prezydent Miasta Opola. Cztonkami Zwyktymi Stowarzyszenia b^d^ sygnatariusze Porozumienia
w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej.
Uchwala rodzi skutki finansowe. W zwiazku z przyst^pieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska Gmina Popielow zobowiazana be_dzie do corocznego wnoszenia sktadek czlonkowskich,
ktorych wysokosc ustalana b^dzie zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska (§ 9, ust. 4-6].

