
UCHWAŁA NR XV/128/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do współpracy w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy 

i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – Rada Gminy Żyrzyn, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Żyrzyn do współpracy w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Puławy 

i gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy oraz Powiatem Puławskim. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 będzie regulowało zasady współpracy przy 

przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami projektów Umowy Partnerstwa i rozporządzeń Parlamentu i Rady Unii 

Europejskiej, które dotyczą nowego okresu programowania polityki spójności UE, część 

pomocowych środków europejskich w latach 2021–2027 przeznaczona zostanie na realizację 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli pakietów projektów, które muszą zostać 

przygotowanie i wdrożone przez partnerstwa samorządów tworzących tak zwane Miejskie Obszary 

Funkcjonalne (MOF). W skład MOF wejdą miasta jako obszary rdzeniowe i powiązane z nimi 

funkcjonalnie gminy. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Województwa Lubelskiego oraz 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy tworzą 

Miasto Puławy oraz gminy Końskowola, Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn. 

Aby umożliwić realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Miasta Puławy konieczne jest utworzenie przez gminy wchodzące w jego skład tak 

zwanego Związku ZIT. Jedną z dopuszczalnych form dla Związku ZIT jest porozumienie jednostek 

samorządu terytorialnego, które określi zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji pakietu 

projektów. Dla jego zawarcia konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Puławy, Rady 

Gmin tworzących MOF Miasta Puławy oraz Radę Powiatu Pułaskiego. 

Niewątpliwą korzyścią z zawarcia porozumienia jednostek samorządu terytorialnego w tym 

zakresie będzie, obok zacieśnienia współpracy między stronami, uzyskanie przez jednostki 

samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, których projekty mogą zostać włączone do ZIT 

możliwości dostępu do dedykowanego wsparcia, tj. dofinansowania ze środków UE dla 

konkretnych projektów ZIT. 


