
- projekt -

UCHWAŁA Nr...../..... /2022

RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania 
Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Lj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz. z 2022 r. poz. 1079 ) Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:§1 .Rada Gminy Tarnowiec wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego między Miastem Jasłem, Gminą Jasło, Gminą Dębowiec, Gminą Kołaczyce, Gminą Skołyszyn, dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, służącą realizacji zadań w ramach ZIT.
§2 .1. Porozumienie, o którym mowa w § 1 będzie regulowało zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Jasło.2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr.....................

Rady Gminy...........................

z dnia 30 stycznia 2023 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR.....................

z dnia....................  2023r.

w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu 
terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, służącemu realizacji zadań w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Strony porozumienia:

1. Miasto Jasło, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła - Ryszarda 
Pabiana przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jasła - Jacka Borkowskiego, zwane dalej Liderem Porozumienia,

2. Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, reprezentowana przez Wójta Gminy Jasło - Wojciecha 
Piękosia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jasło - Janusza Pawlika, zwana dalej Partnerem Porozumienia,

3. Gmina Dębowiec, Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec, reprezentowana przez Wójta Gminy Dębowiec - 
Marcina Bolka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębowiec - Doroty Jeziorowskiej, zwana dalej Partnerem 
Porozumienia,

4. Gmina Kołaczyce, ul. ul. Rynek 1 38-213 Kołaczyce, reprezentowana przez Burmistrza Kołaczyc - 
Stanisława Żygłowicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kołaczyce - Beaty Bajorek, zwana dalej 
Partnerem Porozumienia,

5. Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Skołyszyn 
Bogusława Kręcisza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jacka Kędziora, zwana dalej Partnerem 
Porozumienia,

6. Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38 - 204 Tarnowiec, reprezentowana przez Wójta Gminy Tarnowiec 
Agatę Augustyn przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Kosińskiej, zwana dalej Partnerem 
Porozumienia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 34 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. z 2022 r. poz. 1079), mając na uwadze dalsze wzmacnianie i rozwój 
wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, w tym zaangażowania w zarządzaniu środkami Unii Europejskiej 
w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strony postanawiają co następuje:

Rozdział 1.
Słownik definicji.

1. ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, instrument, za pomocą którego partnerstwa reprezentujące 
miejscowości i ich obszary funkcjonalne, mogą realizować zintegrowane projekty.

2. Miejski Obszar Funkcjonalny - obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny 
i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami 
środowiska geograficznego (przyrodniczego i antropogenicznego), którego szczególnym typem jest miejski 
obszar funkcjonalny.

3. MOF Jasło - obszar funkcjonalny w skład, którego wchodzą Miasto Jasło jako ośrodek rdzeniowy oraz 
Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Kołaczyce, Gmina Skołyszyn, Gmina Tarnowiec jako strefy zewnętrzne 
MOF, który został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackiego 2030 jako jeden 
z obszarów strategicznej interwencji.

4. Związek ZIT - zinstytucjonalizowana forma partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego, 
służąca realizacji wspólnych działań w ramach ZIT.
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5. Strategia ZIT MOF - podstawowy dokument strategiczny realizacji działań w formule ZIT, który może 
zostać opracowany przez gminy powiązane ze sobą funkcjonalnie, jako strategia rozwoju ponad lokalnego, 
o którym mowa wart. lOg ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Rozdział 2.
Przedmiot porozumienia.

1. Ustala się następujący sposób przekazania zadań będących przedmiotem porozumienia:

1) Gmina Jasło powierza Miastu Jasłu rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu 
dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji MOF w ramach 
perspektywy finansowej 2021- 2027.

2) Gmina Dębowiec powierza Miastu Jasłu rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu 
dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji MOF w ramach 
perspektywy finansowej 2021- 2027.

3) Gmina Kołaczyce powierza Miastu Jasłu rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu 
dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji MOF w ramach 
perspektywy finansowej 2021-2027.

4) Gmina Skołyszyn powierza Miastu Jasłu rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu 
dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji MOF w ramach 
perspektywy finansowej 2021-2027.

5) Gmina Tarnowiec powierza Miastu Jasłu rolę Lidera przy programowaniu, negocjowaniu i przygotowaniu 
dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji MOF w ramach 
perspektywy finansowej 2021- 2027.

6) Miasto Jasło przyjmuje powyższą rolę.

2. Strony Porozumienia zgodnie oświadczają podjęcie współpracy w celu wspomagania zrównoważonego 
rozwoju MOF Jasło.

3. Porozumienie określa zasady współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, 
koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Jasło w perspektywie finansowej 2021-2027.

4. Porozumienie swoim działaniem obejmuje teren Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, który należy 
rozumieć jako obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego:

1) Miasto Jasło,

2) Gmina Jasło,

3) Gmina Dębowiec,

4) Gmina Kołaczyce,

5) Gmina Skołyszyn,

6) Gmina Tarnowiec.

5. Porozumienie międzygminne zostaje zawarte na okres realizacji ZIT w perspektywie finansowej 2021- 
2027.

Rozdział 3.
Lider porozumienia.

1. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że Lider reprezentuje wszystkie Strony w procesie 
programowania, negocjacji i przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych do realizacji instrumentu ZIT wymaganych w ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027.

2. Do kompetencji Lidera należy w szczególności:

1) koordynacja prac w programowaniu nowej perspektywy finansowej 2021 - 2027 dotyczących MOF Jasło;
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2) programowanie, negocjowanie i przygotowanie dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych 
dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT oraz uzgadnianie ich z właściwym ministerstwem ds. rozwoju 
regionalnego. Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz innymi podmiotami.

Rozdział 4.
Zasady współpracy Stron porozumienia.

1. Każda ze Stron Porozumienia zobowiązuje się do wskazania po dwóch przedstawicieli do kontaktu 
i współpracy z Liderem oraz ekspertami zewnętrznymi na potrzeby przygotowania i opracowania dokumentów 
strategicznych, oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT MOF Jasło w ramach 
perspektywy finansowej 2021 - 2027.

2. Strony Porozumienia zobowiązują się do pełnej współpracy z Liderem oraz ekspertami zewnętrznymi przy 
realizacji działań i etapów oraz określonych dla nich czynności, zgodnie z przyjętą koncepcją prac w ramach 
programowania, negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji ZIT, 
w szczególności do:

1) informowania Lidera o okolicznościach, mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację 
Porozumienia;

2) współpracę przy koordynacji, opracowaniu, wdrażaniu i finansowaniu Strategii ZIT;

3) udziału w organizowanych warsztatach i spotkaniach związanych z realizacją porozumienia;

4) inicjowania i realizowania innych okoliczności, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji 
porozumienia.

3. Strony upoważniają Lidera do wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Strategii ZIT 
MOF, w tym przygotowania i przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia na wykonanie 
Strategii ZIT MOF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5.
Strategia ZIT MOF Jasło

1. Strony zobowiązują się do aktywnego udziału w opracowaniu Strategii ZIT MOF oraz innych 
dokumentów niezbędnych do jej wykonania.

2. Lider porozumienia zobowiązuje się do przeprowadzenia wyboru wykonawcy dokumentu strategicznego 
oraz innych niezbędnych opracowań i projektów, prowadzenia rozliczeń finansowych z wykonawcami oraz 
rozliczeń ze Stronami porozumienia.

3. Koszty opracowania Strategii będą pokrywane przez Strony porozumienia w proporcjonalnych częściach, 
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących teren poszczególnych miast lub gmin według stanu na 
31 grudnia 2021 roku, w oparciu o wybór wykonawcy i rozliczenia finansowe dokonane przez Lidera 
porozumienia w następującej wielkości:

1) Miasto Jasło - 38%,

2) Gmina Jasło - 18%,

3) Gmina Dębowiec - 10%,

4) Gmina Kołaczyce - 10%,

5) Gmina Skołyszyn - 14%,

6) Gmina Tarnowiec - 10%.

4. Projekt Strategii ZIT po opracowaniu zostanie przedłożony wszystkim Stronom porozumienia do przyjęcia 
przez Rady Miejskie/Rady Gmin w formie uchwały.

5. Strony wniosą swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej. Informacja o wysokości dotacji celowej 
zostanie przekazana Stronom niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą prac.

6. Każda zmiana Strategii wymaga jej przyjęcia przez Strony porozumienia w formie uchwał Rad Gmin.

7. Strony porozumienia ponoszą odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wdrożenie Strategii zgodnie 
z niniejszym porozumieniem oraz zobowiązują się współdziałać w celu osiągnięcia określonych w niej celów.

8. Strony porozumienia zobowiązują się realizować swoje zadania z najwyższą starannością.
Strona 3 z 4



9. Strony porozumienia zobowiązują się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty w ramach 
Strategii ZIT MOF oraz inne projekty komplementarne.

10. Wyznaczanie roli lidera i partnerów w poszczególnych projektach w ramach ZIT lub innych źródeł 
dofinansowania, określenie szczegółowego zakresu projektów oraz zasad rozliczeń finansowych w tym wkładów 
własnych każdej ze stron w projektach, będzie każdorazowo ustalane przez Strony zaangażowane w realizację 
projektu na podstawie odrębnych porozumień w sprawie jego realizacji.

Rozdział 6.
Zespół zadaniowy ds. ZIT MOF Jasło

1. Obsługę merytoryczną i administracyjną działań realizowanych w celu programowania, negocjowania 
i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT 
w ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027 zapewnia Zespół Zadaniowy ds. ZIT MOF Jasło zwany dalej 
Zespołem Zadaniowym.

2. Zespół Zadaniowy powołuje Burmistrz Miasta Jasła w drodze zarządzenia. W skład Zespołu wchodzą 
przedstawiciele wyznaczeni przez wszystkie gminy będące Stronami Porozumienia.

3. Zespół Zadaniowy jest roboczym podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie i realizację Strategii ZIT 
MOF. Prace zespołu służą prawidłowemu i skutecznemu opracowaniu strategii oraz jej późniejszemu wdrażaniu.

4. Każda ze Stron porozumienia wyznaczy po dwóch przedstawicieli gminnych, którzy wejdą w skład 
Zespołu Zadaniowego i na poziomie roboczym będą koordynować prace nad przygotowaniem i wdrażaniem 
Strategii ZIT MOF.

5. Pokrycie kosztów związanych z pracą Koordynatora gminnego zapewnia każda z gmin będących Stroną 
niniejszego Porozumienia.

6. Do zadań Zespołu Zadaniowego należy w szczególności:

1) opracowanie i wdrażanie strategii ZIT;

2) współpraca między gminami - Stronami Porozumienia;

3) współpraca z wykonawcą strategii ZIT;

4) identyfikacja i realizacja projektów oraz zapewnienie komplementamości realizowanych zadań w ramach 
porozumienia;

5) monitorowanie wdrażania strategii w oparciu o system wskaźników realizacji.

7. Organizacja spotkań odbywa się w siedzibie Lidera lub w innym ustalonym miejscu, w zależności od 
potrzeb. Lider informuje o terminie spotkania na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym 
terminem.

8. Lider porozumienia może zapraszać do udziału w spotkaniach Zespołu Zadaniowego inne osoby, 
szczególnie ekspertów i inne osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów, jeżeli uzna, że ich 
kompetencje i wiedza mogą być przydatne w pracach Zespołu.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

l. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021-2027 (Dz. z 2022 r. poz. 1079).

2. Strony Porozumienia stwierdzają, że niniejsze Porozumienie może być uzupełniane w drodze aneksów. 
Aneksy muszą być podpisane przez wszystkie Strony porozumienia.

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.

5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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