
UCHWAŁA NR XXXII/245/2022 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej Radziejowa 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit f) oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.1) w związku z art. 36 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) uchwala się, co następuje. 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Radziejowskiego do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa. 

§ 2. Głównym celem stowarzyszenia, o którym mowa w § 1  jest wpieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów poprzez przygotowanie i realizacja strategii 

terytorialnej i wynikających z niej zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027. 

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym reprezentowanie Powiatu Radziejowskiego na zebraniu 

założycielskim powierza się Zarządowi Powiatu w Radziejowie 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE 

W perspektywie finansowej 2014-2020 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie 

wymagała, aby partnerstwo poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) 

                                                           
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2022r. poz. 583 



zawiązywane było na podstawie przepisów właściwych dla prawnych form współpracy, o których 

mowa w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o samorządzie powiatowym. Natomiast 

nowa ustawa wdrożeniowa (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) w art. 36 ust. 4 

wskazuje, iż partnerstwo powinno zostać utworzone w jednej z form współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 64, art. 74 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz w art. 5 ust. 2, art. 72a, art. 73 i art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym. 

Partnerstwo w formie stowarzyszenia będzie służyć realizacji nowego instrumentu terytorialnego 

tzw. Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT), przyjętego na poziomie unijnym, który będzie wdrażany 

po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027. Jest on najbardziej elastycznym spośród instrumentów 

terytorialnych, umożliwiającym interwencję zarówno w obszarach funkcjonalnych lub problemowych, 

realizowanych przez partnerstwo jst. Interwencja wynikać będzie ze strategii terytorialnej (strategia 

IIT). Szczegółowe zasady i tryb wdrażania instrumentu określone zostały w Zasadach realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, Umowie 

Partnerstwa oraz ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Warunkiem realizacji IIT dla Obszaru 

Prowadzenia Polityki Terytorialnej (OPPT) jest opracowanie przez partnerstwo strategii terytorialnej, 

o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego na lata 2021-2027 oraz jej pozytywne 

zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez IZ FEdKP – w zakresie możliwości 

finansowania strategii IIT w ramach tego programu. IIT są realizowane w wybranych obszarach 

tematycznych, wskazanych w programie oraz będą zarządzane na poziomie lokalnym przez jednostki 

samorządu terytorialnego (gminę lub powiat) lub ich partnerstwa. Uczestnictwo danej jednostki 

samorządu terytorialnego w partnerstwie dla danego OPPT jest dobrowolne, ale będzie niezbędne 

dla korzystania ze środków kierowanych na realizację przedsięwzięć w ramach danego OPPT.  

 


