
UCHWAŁA NR LVIII/442/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drezdenko do współpracy w ramach partnerstwa dla 
Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew - Drezdenko - Skwierzyna powołanego w celu realizacji zadań 
w ramach Kontraktu Terytorialnego zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020 oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Drezdenko a pozostałymi samorządami wchodzącymi 

w skład Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew- Drezdenko-Skwierzyna „Leśna Przystań”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 12 i 15 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na współpracę partnerską Gminy Drezdenko w ramach Obszaru Funkcjonalnego 
Gmin Dobiegniew -Drezdenko-Skwierzyna „Leśna Przystań” oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Drezdenko, a pozostałymi samorządami, które przystąpią do Porozumienia, a tym samym współpracy w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew- Drezdenko, Skwierzyna „Leśna Przystań”.

2. Zasady współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu 
w ramach Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew-Drezdenko-Skwierzyna będą uregulowane 
w porozumieniu samorządowym zawartym przez samorządy, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Każdy z samorządów (sygnatariuszy porozumienia) zapewni własny wkład finansowy, określony 
w odrębnych uchwałach, na realizację własnych projektów, których propozycje przedłoży do realizacji w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Gmin Dobiegniew- Drezdenko-Skwierzyna „Leśna Przystań”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zostały stworzone nowe możliwości

wspierania rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych.

Rolą Kontraktu Lubuskiego jest stymulowanie rozwoju na obszarach ośrodków subregionalnych

i lokalnychoraz na obszarach wiejskichdzięki funduszomUE, którymi dysponować będą regionalne

programy operacyjne, a w przypadku województwa lubuskiego będzie to Regionalny Program

Operacyjny Lubuskie 2020. Również założeniem Kontraktu Lubuskiego jest wzmocnienie

partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz

wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów na rzecz wzmocnienia i/lub tworzenia powiązań

funkcjonalnych.Tak więc przedsięwzięcia objęte Kontraktem Lubuskim powinny być realizowane w

formule partnerstwa.

Poszczególne samorządy tj. Gmina Dobiegniew, Drezdenko i Skwierzyna wyraziły wolę

przystąpienia do współpracy w ramach Kontraktu Lubuskiego „Leśna Przystań” i zawarcie

porozumienia pomiędzy nimi, a w konsekwencji do pozyskania funduszy w ramach Kontraktu

Lubuskiego.

Porozumienie zostanie zawarte na czas wdrażania i rozliczania inwestycji realizowanych w ramach

Kontraktu Lubuskiego „Leśna Przystań”, zgodnie z dokumentami programowymi dla

perspektywy finansowejUE na lata2014-2020.

Niniejszauchwała pozwoli na podpisanie porozumienia, o którym mowa wyżej, a tym samymna

współpracę GminyDrezdenko w ramachKontraktu Lubuskiego „Leśna Przystań”.
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