Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno
Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 84 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 przystąpienie do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork Namysłów - Olesno, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego z terenów powiatów
kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
§ 2. Przystąpienie do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno nastąpi
na prawach i warunkach członka zwyczajnego określonego w Statucie Stowarzyszenia.
§ 3. Do reprezentowania Gminy Namysłów w Stowarzyszeniu Obszar Funkcjonalny Kluczbork Namysłów - Olesno upoważnia się Burmistrza Namysłowa lub osobę przez niego wskazaną.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
W nawiązaniu do Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Namysłów został zakwalifikowany do
„Obszaru funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów - Olesno”. Forma prawna w jakiej będzie działał obszar
funkcjonalny to stowarzyszenie. Przystąpienie do stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie pozwoli,
w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, Gminie Namysłów aplikować po większe środki unijne.
Przewidywana wysokość składki rocznej wyniesie 13 000,00 zł, z tej kwoty opłacona zostanie także
Strategia powyższego obszaru, która jest niezbędnym dokumentem do aplikowania po środki unijne.
Wzmocnienie zintegrowanego podejścia terytorialnego, lepsze planowanie i efektywne wykorzystanie
środków Wspólnych Ram Strategicznych w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb i potencjałów to
jedno z wyzwań programowania nowej perspektywy 2014-2020 w województwie opolskim. Zgodnie
z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, wyzwaniem dla przyszłej polityki regionalnej jest
zwiększanie spójności terytorialnej w skali krajowej i regionalnej, m.in. przez budowanie powiązań
funkcjonalnych między miastami a ich otoczeniem regionalnym, a zwłaszcza między miastami
i obszarami wiejskimi. Wyłonienie w ramach terytorium województwa obszarów funkcjonalnych
ośrodków subregionalnych stwarza większe możliwości finansowe wsparcia finansowego, skierowanego
właśnie do tych ośrodków i ich obszarów funkcjonalnych. Biorąc pod uwagę wyzwania i cele jakie
zostały określone w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 uwzględniony został wymiar terytorialny
projektowanej interwencji środków publicznych. Uwzględniając powyższe przesłanki oraz założenia
Umowy Partnerstwa w ramach Programu wyodrębnione zostało wsparcie dla obszarów o szczególnych
uwarunkowaniach terytorialnych. W Programie przyjęta została zasada, iż interwencja dedykowana
powyższym obszarom koncentrować się będzie na poziomie wyodrębnionych działań lub poddziałań.
Projektodawca: Burmistrz
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Id: D7B974AF-95BC-4BA9-B965-3D5C0F33B3C2. Projekt

Strona 2

