UCHWAŁA NR XXII/274/13
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru
funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Namysłów porozumienia w sprawie utworzenia
„Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno”.
§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/274/13
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 9 września 2013 r.
POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA
„Obszaru funkcjonalnego Kluczbork
Kluczbork-Namysłów-Olesno”
Działając zgodnie z wolą mieszkańców miast i gmin powiatów kluczborskiego, namysłowskiego,
oleskiego, mając na uwadze rozwój gospodarczy i społeczny gmin i powiatów kluczborskiego,
namysłowskiego i oleskiego, na podstawie uprawnień nadanych jednostkom samorządu terytorialnego
tworzymy mocą tego porozumienia
OBSZAR FUNKCJONALNY KLUCZBORK
KLUCZBORK-NAMYSŁÓW-OLESNO
jako płaszczyznę współpracy obejmującą następujące dziedziny:
- planowanie strategiczne i przestrzenne,
- rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
- transport publiczny zbiorowy,
- ochronę dziedzictwa kulturowego,
- ochronę środowiska,
- ochronę przeciwpowodziową,
- oświatę, kulturę, sport i turystykę,
- poprawę infrastruktury.
Efektem działań podejmowanych na mocy niniejszego porozumienia winna być dalsza poprawa jakości
życia mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego.
§ 1. Porozumienie jest deklaracją otwartą. W celu zwiększenia potencjału Obszaru wyrażamy gotowość
współpracy z kolejnymi samorządami i innymi środowiskami społeczno-gospodarczymi.
§ 2. 1. W celu realizacji porozumienia powołuje się Zgromadzenie, w skład którego wchodzą
burmistrzowie, wójtowie gmin i starostowie sygnatariusze niniejszego porozumienia.
2. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
3. Decyzje i działania rodzące skutki finansowe dla budżetów gminnych i powiatowych będą
podejmowane poprzez zawieranie umów wielostronnych między zainteresowanymi stronami.
4. W trybie przewidzianym dla uchwał Zgromadzenie może podejmować rezolucje, oświadczenia,
opinie, stanowiska.
§ 3. 1. Prace Zgromadzenia organizować będzie Burmistrz Miasta Kluczborka.
2. Spotkania Zgromadzenia odbywać się będą co najmniej trzy razy w roku.
3. Do udziału w spotkaniach Zgromadzenia mogą być zaproszeni przedstawiciele innych podmiotów,
instytucji, organizacji, przedsiębiorców.
4. Zgromadzenie może powoływać zespoły, komisje problemowe dla realizacji każdego
z poszczególnych obszarów działania.
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§ 4. Niniejsze porozumienie partnerskie ma charakter inicjujący współpracę, nie pociąga bezpośrednio
zobowiązań prawnych, natomiast wszelkie umowy lub porozumienia komunalne w sprawie jego
realizacji, zwłaszcza zawierające zobowiązania majątkowe, w zależności od bieżących potrzeb,
dokonywane będą zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi.
§ 5. Zgromadzenie może przyjąć okresowy plan działań, strategię rozwoju oraz inne dokumenty
o charakterze strategicznym dla rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.
§ 6. Rezygnacja gminy i/lub powiatu z uczestnictwa w Obszarze Funkcjonalnym odbywa się poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
(Podpisy Partnerów porozumienia z terenu powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego)
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