
Uchwała Nr XXXI/176/2013 

 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 10 czerwca 2013 roku 
 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Zatwierdza się projekt pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek 

Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 oraz 

budżetu państwa, w ramach konkursu dotacji na projekty wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego do wprowadzenia planowania na miejskich obszarach funkcjonalnych .  

2. Termin realizacji projektu: 1 września 2013r. – 31 marca 2015r. 

3. Wartość projektu wynosi 622 690,00 zł, w tym:  

 kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa: 

560 296,46 zł, 

 kwota wkładu własnego Miasta Kalisza (Lider): 31 324,54 zł, 

 kwota wkładu własnego Miasta Ostrowa Wielkopolski (Partner): 31 069,00 zł.   

4. W poszczególnych latach całkowite wydatki wynosić będą: 

 w 2013r. - 102 190,00 zł, 

 w 2014r. - 357 500,00 zł, 

 w 2015r. - 163 000,00 zł. 

 

§ 2. 

 

Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany jest przez Miasto Kalisz  – Lidera projektu. Partnerami 

w projekcie są: Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiat Kaliski, Powiat Ostrowski, Gmina i Miasto 

Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto 

Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, 

Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów 

Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina 

Żelazków.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

    do Uchwały Nr XXXI/ 176/2013  Rady Miejskiej w Stawiszynie 

  z dnia 10 czerwca 2013 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych. 

 

 Projekt „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu 

Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizowany w ramach konkursu 

dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

miejskich obszarów funkcjonalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                            

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007 – 2013 oraz budżetu państwa,  zakłada wprowadzenie zintegrowanego podejścia 

do rozwiązywania problemów Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej tj: 

 integracji przestrzeni funkcjonalnej w zakresie spójnego systemu inwestycyjnego - 

infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, zatrudnienia i rynku pracy; 

 wzmocnienia pozycji w województwie, poprzez uwzględnienie strategicznych dla jej 

rozwoju działań w planie zagospodarowania przestrzennego województwa; 

 wypracowania rozwiązań przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej. 

Projekt realizowany będzie przez Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego, natomiast 

Biuro Promocji Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Miasta 

zabezpiecza finansową realizację projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 622 690,00 zł, z 

tego 89,98% dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa. Wkład własny w wysokości 62 393,54 zł zostanie sfinansowany przez Miasto 

Kalisz i Miasto Ostrów Wielkopolski. Pozostałe samorządy (Partnerzy) nie wnoszą wkładu 

finansowego do projektu, natomiast zapewniają zasoby organizacyjne i kadrowe.  

Ze względu na znaczenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w regionie i w województwie, duży 

potencjał społeczno - gospodarczy oraz silne powiązania pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, zaliczenie 22 

samorządów do planowanego obszaru funkcjonalnego jest potwierdzeniem naturalnie 

ukształtowanego, spójnego terytorialnie, społecznie i gospodarczo obszaru Południowej 

Wielkopolski.  

 


