
UCHWAŁA NR XXIV/68/2012
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pierzchnica do projektu 
pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny". 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Pierzchnica projektu 
pn. "Kielecki Obszar Funkcjonalny"w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata2009 - 2014. 

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wspólnie z Miastem Kielce, które pełni funkcję 
Lidera projektu oraz Powiatem Kieleckim, Gminą Bieliny, Miastem i Gminą Bodzentyn, Gminą i Miastem 
Chęciny, Miastem i Gminą Chmielnik, Miastem i Gminą Daleszyce, Gminą Górno, Gminą Kije, Gminą 
Łagów, Gminą Łopuszno, Gminą Masłów, Gminą Miedziana Góra, Gminą Mniów, Gminą Morawica, 
Gminą Nowa Słupia, Gminą Piekoszów, Gminą Raków, Gminą Sitkówka – Nowiny, Gminą Strawczyn, 
Gminą Zagnańsk oraz Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach 
zwanych 
w projekcie partnerami. 

§ 3. 1. Zasady, sposób i zakres współpracy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy projektu, określone 
zostaną w porozumieniu, które zostanie zawarte i podpisane przez wszystkich partnerów projektu. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Maria Łopatowska
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Uzasadnienie

Projekt "Kielecki Obszar Funkcjonalny" realizowany jest przez Związek Miast Polskich we 
współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem 
Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

W dniu 4 lipca 2012 roku został podpisany list intencyjny na rzecz zawiązania partnerstwa pn. 
"Kielecki Obszar Funkcjonalny" ( KOF) w skład, którego wchodzą 23 podmioty tj.: Gmina Kielce, 
Powiat Kielecki wraz z 19 gminami, Gmina Kije i Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Kielcach. 

Celem projektu doradczego jest pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw, a następnie pomoc 
w przygotowaniu przez nie do złożenia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) wniosków 
o dotację na opracowanie międzysektorowej strategii / programów operacyjnych dla swoich obszarów 
funkcjonalnych. 

Wnioski o dotacje na opracowanie strategii / programów partnerstwa będą mogły składać 
w MRR począwszy od stycznia 2013roku. Projekty, które uzyskają dofinansowanie będą realizowane 
w latach 2013 - 2015. 

Dzięki grantowi z MRR (maksymalna wysokość dotacji 550 000 Euro) jednostki samorządu tworzące 
partnerstwo, działające na danym obszarze funkcjonalnym będą mogły opracować, w zależności od 
potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin – 
kluczowych dla tego obszaru funkcjonalnego, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie 
studia wykonalności oraz dokumentację projektowo -kosztorysową do projektów realizujących te 
strategie / programy. Możliwe będzie tworzenie strategii sektorowych oraz opracowań wykonawczych do 
nich w zakresie, uznanym przez partnerów za priorytetowe dla danego obszaru funkcjonalnego. 
Szczególnie istotne w procesie pracy nad ww. dokumentami i na etapie ich wdrażania, będzie szerokie 
stosowanie metod partycypacji społecznej. 

Prace przygotowawcze zmierzające do złożenia wniosku aplikacyjnego są w toku. Odbywają się one 
poprzez comiesięczne spotkania z przedstawicielami partnerstw. W czasie spotkań partnerzy uzgodnili, że 
dla KOF zostanie opracowana strategia zrównoważonego rozwoju 
i dla 5 wybranych obszarów sektorowe programy operacyjne. Wniosek aplikacyjny będzie dotyczył 
dofinansowania tych opracowań. 
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