
Uchwała Nr XXXV/189/2014 

Rady Gminy Pacyna 

z dnia 31 marca 2014r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pacyna do współpracy w ramach 

projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 

kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zawarcie umowy partnerskiej  

pomiędzy Gminą Pacyna a Związkiem Gmin Regionu Płockiego i pozostałymi gminami 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca 

w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, i zawarcia umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Pacyna a Związkiem Gmin Regionu Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

2. Umowa partnerska będzie regulowała w szczególności kwestie współpracy gmin przy 

wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu projektu pn. „Współpraca w 

ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 

subregionu”. 

§ 2. Projekt realizowany będzie wspólnie z Gminą Stara Biała, Gminą Bielsk, Gminą 

Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Czerwińsk nad Wisłą, Miastem i 

Gminą Drobin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Gostynin, Gminą Nowy Duninów, Gminą Łąck, 

Gminą Radzanowo, Gminą Pacyna, Gminą Miasto Płock, Gminą Słupno, Gminą Staroźreby, 

Gminą Szczawin Kościelny, Gminą i Miastem Wyszogród, zwanych w projekcie partnerami. 

§ 3. Liderem projektu będzie Związek Gmin Regionu Płockiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Zważywszy na ustalenia listu intencyjnego w zakresie współpracy gmin – partnerów w 

projekcie pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich 

obszarów funkcjonalnych” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, podpisanego 

w dniu 3 września 2013 roku przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) wraz z 18 

gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP)– członków ZGRP, przedkłada 

się niniejszy projekt uchwały pod obrady Rady Gminy Pacyna. 

Przygotowana uchwała stanowi kolejny krok w kierunku zacieśnienia i sformalizowania 

współpracy Związku Gmin Regionu Płockiego z gminami, które zadeklarowały wolę wspólnej 

realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 

kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. 

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego 

OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi 

identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych 

sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt 

będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. 

Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP 

do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności 

energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-

ściekowej, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do 

wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy 

miastem i jego otoczeniem.  

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym 

OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego 

obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, 

kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.  

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  

podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK): 

1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich; 



2) Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju; 

3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych; 

4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej; 

jakości środowiska przyrodniczego; 

5) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne. 

6) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

 

Umowa partnerska zostanie zawarta na czas wdrażania i rozliczania projektu pn. 

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu”, w zgodzie z dokumentami programowymi dla Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.  

 

W świetle powyższych uwarunkowań, przedkłada się projekt uchwały w celu przyjęcia przez 

Radę Gminy Pacyna.  


