UCHWAŁA NR XXIX/139/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LegnickoGłogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania
powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada
Miejska
Chojnowa
wyraża
zgodę
na
podjęcie
wspólnych
działań
z jednostkami samorządu terytorialnego Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym zawierania
stosownych umów i porozumień, w celu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: Strategia ZIT LGOF) oraz
zinstytucjonalizowania formy współdziałania.
§ 2. Szczegółowe warunki współpracy i zasady partycypacji w kosztach opracowania ,,Strategii ZIT
LGOF” zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które
przystąpiły do tego współdziałania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały NR XXIX/139/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Obecnie na szczeblu centralnym, jak i regionalnym trwają prace dotyczące nowej perspektywy
finansowej budżetu Unii Europejskiej związane z określeniem warunków efektywnego
i skutecznego korzystania z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.
Zgodnie z zapisami art. 22 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz
Zarządzania Granicami i Wiz (dalej: rozporządzenie ogólne) w ramach 5 Celu Polityki Spójności
(CP 5) „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” inwestycje będą
wspierane i wdrażane poprzez instrumenty terytorialne. W ramach tych instrumentów
terytorialnych dopuszczalne będzie także finansowanie działań z zakresu Celów 1-4 Polityki
Spójności. Do realizacji podejścia terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2021-2027, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa
Dolnośląskiego, rekomendowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Inne
Instrumenty Terytorialne/Another Territorial Tools (ATT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT) to instrument terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego
lub terytorialnego, zgodnie z art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego. Instrument ZIT
w perspektywie 2021-2027 winien być delimitowany wyłącznie na Miejskich Obszarach
Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował m.in. Legnicko-Głogowski Obszar
Funkcjonalny, przy założeniu zaangażowania minimum 70% JST wskazanych w delimitacji.
Ponadto w celu realizacji wsparcia w ramach celu tematycznego CP5 niezbędne
jest sformalizowanie instrumentów terytorialnych planowanych w ramach przyszłego programu
regionalnego. Dnia 28 stycznia 2020 r. w Legnicy Deklarację intencji zawiązania współpracy gmin
i powiatów LGOF podpisało 26 spośród 29 gmin obszaru delimitacji zaproponowanego przez
Marszałka oraz wszystkie powiaty z tego terenu. Łącznie to 31 jednostek samorządu terytorialnego
szczebla gminnego i powiatowego. Obecnie konieczne jest przystąpienie do kolejnych etapów prac,
tj. opracowania Strategii ZIT LGOF oraz sformalizowania współpracy JST w ramach tego
instrumentu terytorialnego.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.
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