
UCHWAŁA NR XXXII/190/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wspólne prowadzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 
2014 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r, 
poz. 595) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wspólne z powiatami i gminami Aglomeracji Jeleniogórskiej prowadzenie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na kierowanie przez Miasto Jelenia Góra Komitetem Sterującym 
ZIT, na lata 2014 - 2020 r. 

§ 2. Wyraża się zgodę na pokrywanie kosztów udziału Powiatu Jeleniogórskiego w Aglomeracji 
Jeleniogórskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców Powiatu, liczonej według danych GUS na dzień 
30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalania wielkości zobowiązania, w wysokości 6000 zł rocznie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur

Id: QFUHZ-IETTR-MVCWB-DCOXO-JPQOM. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Nowy okres programowania polityki spójności dla Polski na lata 2014-2020, zakłada wprowadzenie nowego 
narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w dokumencie pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków 
wojewódzkich (MOF OW)” wskazało obszary realizacji „ZIT wojewódzkich”, jednocześnie upoważniając 
samorządy województw do umożliwienia realizacji ZIT w miastach o charakterze subregionalnym oraz na 
obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. 2 listopada 2012r. dwadzieścia cztery jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym Miasto Jelenia Góra, podpisały Deklarację o wspólnym działaniu na rzecz podnoszenia 
jakości życia mieszkańców, rozwoju gospodarki a w szczególności turystyki, a następnie zgłosiły gotowość 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
na poziomie Aglomeracji Jeleniogórskiej. Jako koordynator działań wskazane zostało Miasto Jelenia Góra. 
Zgodnie z „Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” określonymi przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podstawowym warunkiem realizacji ZIT jest zawiązanie 
zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa. Wobec woli członków Aglomeracji Jeleniogórskiej o przyjęciu wariantu 
minimalnej delegacji zadań, sprowadzającej się do wyboru projektów do dofinansowania, właściwym 
rozwiązaniem dla ZIT w tej opcji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest porozumienie 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Szczegółowe warunki powierzenia Miastu Jelenia Góra 
kierowania Komitetem Sterującym oraz zasady współpracy Stron Aglomeracji Jeleniogórskiej przy 
programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze 
i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zostaną określone w treści 
porozumienia, które zostanie zawarte przez członków Aglomeracji Jeleniogórskiej, w tym Powiatu 
Jeleniogórskiego i podpisane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego. 
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