
UCHWAŁA NR XLV/368/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Tarnobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Nowej Dębie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w ust. 2, wchodzącymi w skład 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

2. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg tworzą: 
1) Miasto Tarnobrzeg, 
2) Gmina Nowa Dęba, 
3) Gmina Baranów Sandomierski, 
4) Gmina Grębów, 
5) Gmina Gorzyce. 

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do uchwały. 
§ 3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 

Id: 0541869D-2FAC-4A35-B7D5-B83AE4CB2316. Uchwalony Strona 1



 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg 

(zwane dalej „Porozumieniem”) 

 

zawarte w dniu …………..……….…….2021 r. 

pomiędzy: 

 

Miastem Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-20-79-199, 

reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega – Pana Dariusza Bożka 

 

Gminą Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, NIP 867-20-78-107, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Wiesława Ordona 

 

Gminą Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, 

NIP 867-20-79-650, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Marka Mazura 

 

Gminą Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, NIP 867-20-73-110, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Pana Kazimierza Skórę 

 

Gminą Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, NIP 867-20-77-154, reprezentowaną 

przez: 

Wójta Gminy – Pana Leszka Surdy 

 

 

Miasto Tarnobrzeg zwane jest „Liderem Porozumienia”, pozostałe Gminy zwane są łącznie 

„Partnerami Porozumienia”, a każda indywidualnie „Partnerem Porozumienia”.  

Lider Porozumienia oraz Partnerzy Porozumienia zwani są łącznie „Stronami Porozumienia”. 

 

 

Preambuła 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 pkt 6 lit a) ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z poźn. zm.), 

mając na uwadze: 

 zapisy Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalonej w dniu 

28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego wyznaczającej Miejski Obszar 

Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF Tarnobrzeg), 
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 potrzebę wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich Stron oraz ich integracji, 

które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi MOF Tarnobrzeg oraz zaangażowaniu  

w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

perspektywy finansowej 2021-2027,  

 efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT),  

 kontynuację działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020, 

 

Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje: 

 

 

§1 

Celem Porozumienia jest określenie zasad współdziałania Stron Porozumienia przy 

przygotowaniu MOF Tarnobrzeg do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym 

przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Tarnobrzeg na lata 

2021-2027 (Strategia ZIT), a także innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT  

w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

 

 

§2 

1. MOF Tarnobrzeg obejmuje terytorium Stron Porozumienia tj. Miasta Tarnobrzega oraz 

Gmin: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce.  

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres przygotowania, opracowania dokumentów 

strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji i ewaluacji 

ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi na lata 2021-2027 właściwego ministerstwa 

ds. rozwoju regionalnego. 

 

 

§3 

Oświadczenia Stron Porozumienia: 

1. Miasto Tarnobrzeg przyjmuje rolę Lidera przy przygotowaniu i opracowaniu Strategii ZIT 

oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji ZIT w ramach perspektywy 

finansowej 2021-2027. 

2. Gmina Nowa Dęba powierza Miastu Tarnobrzeg rolę Lidera przy przygotowaniu  

i opracowaniu Strategii ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji ZIT  

w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

3. Gmina Baranów Sandomierski powierza Miastu Tarnobrzeg rolę Lidera przy 

przygotowaniu i opracowaniu Strategii ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do 

realizacji ZIT w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

4. Gmina Grębów powierza Miastu Tarnobrzeg rolę Lidera przy przygotowaniu  

i opracowaniu Strategii ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji ZIT  

w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 
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5. Gmina Gorzyce powierza Miastu Tarnobrzeg rolę Lidera przy przygotowaniu  

i opracowaniu Strategii ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji ZIT  

w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

 

 

§4 

1. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że Lider reprezentuje wszystkie strony  

w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych oraz 

wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT i wymaganych przez 

właściwe ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Podkarpackiego 

oraz inne podmioty. 

2. Strony Porozumienia niniejszym upoważniają Lidera do działania w ich imieniu  

w czynnościach określonych w ust 1, zobowiązując się do udzielenia w razie konieczności 

pełnomocnictwa szczególnego do podjęcia konkretnej czynności. 

 

 

§5 

Liderowi powierza się koordynację działań zmierzających do opracowania i wdrożenia 

Strategii ZIT na lata 2021-2027 poprzez: 

 podejmowanie działań mających na celu przygotowanie dokumentu, w której znajdą się 

najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym okresie, 

 przedłożenie Strategii ZIT do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej programem 

regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, 

 przygotowanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej listy projektów 

rekomendowanych do wsparcia, 

 zarządzanie realizacją Strategii ZIT zgodnie z wytycznymi, 

 podejmowanie czynności związanych z realizacją przedmiotu Porozumienia, powołanie 

Zespołu Zarządzającego, zatrudnienie pracowników, koordynację prac, zlecanie usług na 

rzecz realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia, 

 monitorowanie i raportowanie realizacji Strategii ZIT. 

 

 

§6 

1. Każda ze Stron Porozumienia zobowiązuje się do wskazania swojego przedstawiciela do 

kontaktu i współpracy z Liderem oraz ekspertami zewnętrznymi na potrzeby 

przygotowania i opracowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT MOF Tarnobrzeg w ramach perspektywy 

finansowej 2021-2027, w tym w szczególności do: 

 informowania Lidera o okolicznościach, mogących mieć wpływ na prawidłową  

i terminową realizację Porozumienia, 

 udziału w zorganizowanych warsztatach i spotkaniach związanych z realizacją 

Porozumienia, 
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 inicjowania i realizowania innych czynności, które okażą się niezbędne dla 

prawidłowej realizacji Porozumienia. 

2. W celu aplikacji i realizacji wspólnych projektów Strony Porozumienia mogą zawierać 

odrębne porozumienia wykonawcze, zawierające obowiązki i prawa każdej ze Stron oraz 

kwestie finansowe dotyczące realizacji i zarządzania projektami.  

3. Strony porozumienia partycypują w równych częściach w kosztach opracowania Strategii 

ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji ZIT w ramach perspektywy 

finansowej 2021-2027. 

4. Faktury za opracowanie Strategii ZIT oraz innych, niezbędnych dokumentów do realizacji 

ZIT w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 będą wystawiane bezpośrednio na 

Lidera, a następnie poszczególne Strony Porozumienia zostaną obciążone notami 

księgowymi. 

 

 

§7 

1. Strony Porozumienia zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), a także 

ochrony praw osób, których dane dotyczą.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte w szczególności w treści 

Porozumienia lub załącznikach do Porozumienia, zostały dostarczone przez Strony.  

W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, reprezentantów, 

przedstawicieli Strony, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych 

obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszego Porozumienia oraz 

ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 

 

 

§8 

1. Strony Porozumienia stwierdzają, iż niniejsze Porozumienie może ulec zmianie  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do niniejszego Porozumienia 

mogą być zawierane dodatkowe porozumienia pozwalające na precyzyjne wykonanie 

postanowień niniejszego dokumentu, o ile strony uznają to za potrzebne, a nie będzie to 

sprzeczne z celem Porozumienia. 

2. Zmiany w treści Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron Porozumienia. 
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§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

3. Zgodnie z postanowieniem art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461  

z poźn. zm.) porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

Miasto Tarnobrzeg 

Prezydent Dariusz Bożek 

 
 

 

 

Gmina Nowa Dęba 

Burmistrz Wiesław Ordon 

 

 

 

 

 

Gmina Baranów Sandomierski  

Burmistrz Marek Mazur 

  

 

 

 

 

Gmina Grębów  

Wójt Kazimierz Skóra 

 

 

 

 

 

Gmina Gorzyce 

Wójt Leszek Surdy 
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