
UCHWAŁA NR XXXII/232/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania 
związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy 

Na podstawie art. 10 ust. l, art. l0g ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z póżn. zm1)), art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 
poz. 1079) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Bartniczka porozumienia z Powiatem Brodnickim oraz 
gminami: Gminą Miasta Brodnicy, Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, Miastem i Gminą Górzno,  Gminą 
Bobrowo, Gminą Brodnica, Gminą Brzozie, Gminą Osiek, Gminą Świedziebnia i Gminą Zbiczno na rzecz 
wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy, w celu realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. 

2. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru 
Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. 

§ 2. Zakres zadań umożliwiających wdrażanie strategii terytorialnej, w tym realizację projektów, określony 
zostanie w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Brodnickim i gminami: Gminą Miasta Brodnicy, Miastem 
i Gminą Jabłonowo Pomorskie, Miastem i Gminą Górzno, Gminą Bartniczka, Gminą Bobrowo,Gminą Brodnica, 
Gminą Brzozie, Gminą Osiek, Gminą Świedziebnia i Gminą Zbiczno. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXl/219/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Bartniczka do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia 
Polityki Terytorialnej Brodnicy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r., poz. 583, Dz. U. z 2022r.,  

poz. 1005 i Dz. U. 2022r., poz. 1079. 
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Uzasadnienie 

1. Przedmiot regulacji 

Powierzenie Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki 
Terytorialnej Brodnicy. 

2. Omówienie podstawy prawnej. 

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawa: 

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi: 

a) w art. 10 ust. l, że wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) w art. l0g ust. 4 - w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć 
w szczególności związek międzygminny, o którym mowa w art. 64, lub stowarzyszenie, o którym mowa 
w art. 84, lub zawierać porozumienie międzygminne, o którym mowa w art. 74, 

c) art. 18 ust. 2 pkt 12 określa, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 

d) na podstawie art. 74 ust. l i 2 gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia 
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte 
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, 
a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

2) zgodnie z art. 36. ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie inansowej 2021-2027 warunkiem realizacji IIT jest opracowanie przez 
gminę lub powiat lub ich partnerstwo 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, strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego, zwanej dalej "strategią 
IIT", oraz jej pozytywne zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez właściwą instytucję 
zarządzającą programem - w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach tego programu. 

3. Uzasadnienie merytoryczne. 

Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 4 uchwalonej dnia 28 kwietnia 2022r. ustawy o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (który wchodzi w życie 
z dniem 4 czerwca 2022r.) realizacja Instrumentów Terytorialnych w ramach Obszarów Prowadzenia Polityki 
Terytorialnej jest możliwa w ramach partnerstwa, które powinno zostać utworzone w jednej z form współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawach o samorządzie gminnym i o samorządzie 
powiatowym. Oznacza to, że możliwe są trzy formy współpracy tj.: porozumienie (międzygminne, 
administracyjne, administracyjne między powiatami); stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub 
związek międzygminny cz też powiatowo-gminny. 

W związku z powyższym na spotkaniu przedstawicieli samorządów powiatu brodnickiego w dniu 18 maja br. 
Burmistrzowie, Wójtowie i Starosta Brodnicki podjęli ostatecznie decyzję, że realizacja OPPT Brodnicy nastąpi 
w formie porozumienia administracyjnego, gdzie liderem porozumienia została Gmina Zbiczno. Dlatego też 
niezbędne jest uchylenie uchwały nr XXXl/219/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Bartniczka do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia 
Polityki Terytorialnej Brodnicy. Podczas kolejnych spotkań ustalono także, że na realizację powierzonych zadań 
Powiat i Gminy będą każdego roku przekazywać Liderowi Porozumienia (Gminie Zbiczno) dotacje celowe 
uzależnione od liczby mieszkańców. Wysokość dotacji ustalono na l zł od każdego mieszkańca gminy wg liczby 
ludności na dzień 31.12.2020 r.  

Zadaniem powołanego w formie porozumienia partnerstwa będzie opracowanie Strategii Terytorialnej dla 
OPPT Brodnicy, jej realizacja i wdrożenie. Alokacja środków dedykowana dla OPPT Brodnica w ramach 
Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027 wynosi 15 430 015,80 euro. 

4. Ocena skutków regulacji. 
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Podjęcie uchwały powoduje konieczność corocznego zabezpieczenia w budżecie Gminy Bartniczka środków 
finansowych w formie dotacji celowej dla Gminy Zbiczno przeznaczonej na pokrycie kosztów opracowania 
Strategii Terytorialnej OPPT Brodnicy oraz kosztów administracyjnych i pracowniczych związanych z jej 
realizacją..  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF083A76-8AE1-4B22-AA3E-E9AFE61743FB. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



