
UCHWAŁA XVII/136/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego.
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Olszanka

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Olszanka do współpracy z Gminą Brzeg, Gminą Lubsza, 
Gminą Oława, Gminą Skarbimierz oraz Powiatem Brzeskim w ramach Partnerstwa Samorządów 
Subregionu Brzeskiego.

§ 2. Zasady i tryb współpracy określi zawarte porozumienie.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zawarcia i realizacji porozumienia, o którym mowa w 
§ 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Umowa partnerska zawarta w 2014 r., która kładła podwaliny pod współpracę samorządów

skupionych w tzw. „Subregionie Brzeskim” (Gminy: Brzeg, Lubsza, Oława, Olszanka,

Skarbimierz oraz Powiat Brzeski) wygasła, gdyż jej celem była realizacja projektu pn.

„Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu

Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna. Cel projektu został osiągnięty, a sam projekt rozliczony.

Koniecznym jest jednak dalsze zacieśnienie współpracy samorządów w ramach Subregionu

Brzeskiego i nadanie tej współpracy określonych ram prawnych. Pozostały bowiem do realizacji

określone obowiązki wynikające z opracowanej w ramach ww. projektu Strategii Subregionu

Brzeskiego. Zasadniczym powodem jest przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego tzw.

terytorialne podejście w zakresie wydatkowania części środków unijnych polegające na wsparciu

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,

miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych (Subregionów). Tym samym, po

przeprowadzonej analizie dotychczasowych form współpracy w ramach tzw. „Subregionu

Brzeskiego ” stwierdzono konieczność utworzenia sformalizowanej struktury Subregionu

Brzeskiego.

Obserwując rozwiązania przyjęte w Województwie Opolskim większość Subregionów

zawiązało stowarzyszenia (podobnie Aglomeracja Opolska), gdyż skupiają one kilkanaście, a

nawet kilkadziesiąt samorządów. Ten rodzaj formuły prawnej generowałby jednak wysokie koszty

(składki członkowskie, Biuro Subregionu, koszty administracyjne) i ze względu na wielkość

Subregionu Brzeskiego zaproponowano i przyjęto rozwiązanie polegające na zawarciu

porozumienia o współpracy partnerskiej, które określi najważniejsze pola współpracy i zasady

funkcjonowania w Subregionie Brzeskim jego Partnerów.

Dlatego tez po dokonanych uzgodnieniach ze wszystkimi Partnerami rekomendujemy do

przyjęcia niniejszą uchwałę.
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