
Uchwała Nr VI/42/2015 

Rady Gminy Pacyna 

z dnia 21 września 2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca 

w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego 

rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007- 2013 

 

 Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       

( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej zawarte w 

następujących programach rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w 

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu”: 

      1)  Strategia rewitalizacji obszarów miejskich; 

      2)  Strategia zrównoważonego transportu; 

3) Strategia efektywności energetycznej; 

4) Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej; 

5) Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

 

§ 2. 

 

Przyjmuje się programy rozwoju określone w §1, opracowane w ramach projektu pn. 

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007- 2013, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 4. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Z uwagi na zapisy wniosku o udzielenie dotacji w zakresie projektu pn. „Współpraca w ramach 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu” oraz w związku z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), przedkłada się 

projekt niniejszej uchwały pod obrady Rady Gminy Pacyna. 

Konsultacje społeczne strategii opracowanych w ww. projekcie są warunkiem koniecznym do 

przyjęcia strategii do wdrażania i monitorowania, na podstawie uchwał podjętych przez 

Zgromadzenie ZGRP, Rady Powiatu oraz Rady Gmin Partnerów projektu, w tym Rady Gminy 

Pacyna. W projekcie konsultacjom społecznym zostaną poddane tzw.  Programy sektorowe: 

1) Strategia rewitalizacji obszarów miejskich; 

2) Strategia zrównoważonego transportu; 

3) Strategia efektywności energetycznej; 

4) Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej; 

5) Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji  

            Płockiej. 

Ponadto na podstawie podjętych uchwał w sprawie przyjęcia opracowanych strategii, koszty 

opracowania tych dokumentów będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne z punktu 

widzenia wytycznych konkursowych, które mają zastosowanie w przedmiotowym projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 


