
UCHWAŁA NR 0007.268.2022 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kargowa porozumienia międzygminnego 
i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 

obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, 
Trzebiechów,  Bojadła. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizowania wspólnych przedsięwzięć wychodzących poza granice administracyjne gmin 
i zwiększenia możliwości oddziaływania projektów unijnych, wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę 
Kargowa porozumienia międzygminnego z gminami Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Trzciel, 
Trzebiechów i Bojadła. 

2. Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 
2022-2030 obejmującego gminy Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Trzciel, Kargowa, Trzebiechów 
i Bojadła. 

3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Trzciel funkcji lidera porozumienia międzygminnego 
i reprezentowania stron porozumienia na zewnątrz. 

§ 2. Szczegółowe zasady współpracy zostały określone w porozumieniu międzygminnym zawartym 
pomiędzy gminami Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów i Bojadła. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Kargowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Pokorski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane 
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Gminy zamierzają zawrzeć porozumienie w celu realizowania przedsięwzięć dla rozwoju,  wychodzących 
poza granice administracyjne gmin oraz zwiększenia możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach 
dostępnych środków z budżetu UE w celu sfinansowania inwestycji. 

Partnerstwo polegać będzie na maksymalnym wykorzystaniu wszystkich atutów i potencjałów w celu 
wspólnego rozwoju, wzmacniania więzi partnerskich oraz integrację terytorialną społeczności lokalnych w tym 
pozyskanie dofinansowania na zaplanowane działania z wyodrębnionego instrumentu terytorialnego – Inne 
Instrumenty Terytorialne (IIT)  w ramach perspektywy  finansowej 2021-2027 UE. 
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