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POROZUMIENIE

na rzecz rozwoj u o bsza ru Rozwoj u S połeczn o-G os poda rczeg o

Powiatu LiPnowskiego

zawarte w dniu 02. października 2014r'

pomiędzy następującymi Stronami :

1. Powiatem Lipnowskim, reprezentowanym przezl

- Starostę Lipnowskiego - Krzysztofa Baranowskiego
- Wicestarostę Lipnowskiego - Jarosława Poliwko;

2. Gminą Miasta Lipno, reprezentowaną przez''

- Burmistrza Miasta Lipna - Dorotę Łańcucką;

3. Miastem i Gminą Dobrzyń n.W, reprezentowanym przez;

- Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n.W - Ryszarda Dobieszewskiego;

4' Miastem i Gminą Skępe, reprezentowanym przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - Andrzeja Gatyńskiego;

5' Gminą Bobrowniki, reprezentowaną pruez|

- Wóita Gminy Bobrowniki - Tadeusza Grzegorzewskiego;

6. Gminą chrostkowo' reprezentowaną plzezi
- Wójta Gminy Chrostkowo - Elżbietę Mazanowską;

7. Gminą Kikół' reprezentowaną przezi
- Wójta Gminy Kikół - Józela Predenkiewicza;

8. Gminą Lipno, reprezentowaną przezi
- Wóita Gminy Lipno - Andrzeja Szychulskiego;

9. Gminą Tłuchowo' reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Tłuchowo - Krzysztofa Dąbkowskiego;

10. Gminą Wielgie' reprezentowaną plzez'.

- Wójta Gminy Wielgie - Tadeusza Wiewiórskiego,

z ktorych kaŻda zwana jest ,,Stroną Porozumienia'', łącznie zwane ,,Stronami
Porozumienia"
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Preambuła

Strony Porozumienia:
- kierując Się zrÓwnowaŻonym rozwojem obszaru Rozwoju Społeczno_
Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego oraz poprawą standardów zycia jego

mieszkańców,
- realizując zadania i cele związane z zacieśnianiem wspołpracy Stron Porozumienia
oraz zwiększeniem zaangaŻowania powiatów w zarządzaniu środkami strukturalnymi
UE,
- dąŻąc do efektywnego wykorzystania środkow unijnych przez obszary powiatowe

w ramach realizaĄi polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego ze
środków zewnętrznych,

uzgadniają jak ponizej:

Definicje
s1.

llekroÓ w niniejszym porozumieniu jest mowa o.
1. obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego - naleŻy

przez to rozumieó obszar współpracy Powiatu Lipnowskiego oraz jednostek samorządu
terytorialnego będących sygnatariuszami Porozumienia, zwany dalej ',obszarem'';2. Strategii obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego _
należy przez to rozumieó dokument strategiczny będący analizą potrzeb, barier oraz
potencjałow obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego,
zwany dalej,,Strategią'';

3. lz RPo - lnstytucja ZaządzĄąca Regionalnym Programem operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 201 4-2020;

4. RPo - Regionalny Program operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

Cel Porozumienia
s2.

Celem Porozumienia jest ustalenie zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na
rzecz rozwoju obszaru Rozwoju Społeczno_Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.
Strony Porozumienia deklarują wolę wspołpracy w szczególnoŚci w zakresie:
1) promowania pańnerskiego modelu współpracy;
2| wzmocnienia powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi

Obszar;
3) wspolnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego obszaru;
4| aktywnego wspołdziałania w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze

środków zewnętrznych,
3. Strony Porozumienia zobowiązują się do realizacji załoŻeń Strategii województwa

kujawsko-pomorskiego do roku ZO2O.
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Postanowienia ogólne
s3.

1. Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar, w skład którego wchodzą Strony

Porozumienia.
2. lnicjatorem działań w zakresie utworzenia obszaru jest Starosta Lipnowski oraz

M a rszałek Województwa Kuj awsko- Pom orskiego'
3. Strony Porozumienia wyrażają wolę współpracy w zakresie koordynowania działań

o bszaru przez Zarząd Woj ewództwa Ku jaws ko- Pomo rsk i eg o.

4. obszar działania' o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie' jeżeli wszystkie Strony

Porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to sprzeczne z innymi dokumentami

związanymiz RPo.
5. Porozumienie zostaje zawańe na czas wdrażania i rozliczania obszaru, zgodnie

z załoŻeniam i pol ity ki terytori a l nej wojewodztwa kuj awsko- pomorskie go.

Komitet Sterujący obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Powiatu Lipnowskiego

s4.

1. Tworzy się Komitet Sterujący, zwany dalej ,,KS''.

2. W skład KS wchodzą po jednym upoważnionym przedstawicielu Stron Porozumienia

or az przedstawi ciel M a rszałka Woj ewództwa Ku j aws ko- Po mo rsk i ego.

3. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Starosta Lipnowski.

4. Kadencja Komitetu Sterującego oraz Przewodniczącego Komitetu jest równa okresowi

na jaki zawarto niniejsze Porozumienie.
5. Do zadań KS należy:

1 ) zatwierdzanie Strategii i jej aktualizacji,
2| przedkładanie Strategii do zaopiniowania lZ RPo oraz Marszałkowi Województwa

Kujawsko- Pomorskiego;
3) zatwierdzanie listy projektów stanowiących integralną częśó Strategii i jej

aktualizacji;
4| zatwierdzenie rocznego rapońu monitoringowego nt. wdrażania Strategii,

a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny izatwierdzenialZ RPo;
5) wybor członków Zarządu obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu

Lipnowskiego;
6) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
7| zatwierdzanie innych dokumentóW Wymaganych przez lZ RPo.

6. Uchwały KS podejmowane są zwykłą większoŚcią oddanych i ważnych głosów, przy

udziale min. 6 członków' Zvlykła większośÓ głosÓw oznacza, Że liczba głosów ważnych

,,za'' jest większa od liczby głosów ,,przeciw". lloŚó głosow ,,Wstrzymujących się'' nie

wpływa na wynik głosowania. W przypadku równej liczby głosÓw decyduje głos

P rzewod n iczącego Kom itetu'

7. KaŻdy członek w głosowaniu ma jeden głos, z wy.;ątkiem przedstawiciela Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o którym mowa w ust. 2, ktÓry pełni funkcję {
opiniodawczo-doradczą. 

' 
l

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu określa uchwalony przez KS regulamin' i i
9. W przypadkach zagrażających realizacji zadań obszaru w zakresie, o którym mowa \ i

w ust.S, kwestie sporne rozstrzyga Marszałek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego. - N'/i'

9. W przypadkach zagrażających realizacji zadań obszaru w zakresie, o którym mowa i i
w ust.S, kwestie sporne rozstrzyga Marszałek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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2.

3.

1.

4.

5.

Zarząd obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
Powiatu Lipnowskiego

s5.

Tworzy Się Zarząd obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu

Li pnowskiego' zwany dalej,,Zarządem''.
Członkowie Zarządu wybierani sąprzez KS spoŚród członków KS.
W skład Zarządu wchodzi:
1) Przewodniczący Zarządu - Starosta Lipnowski,
2| trzech członków,
Decyzje w Zarządzie zapadać będą w drodze konsensusu. W przypadku nieosiągnięcia
konsensusu decyzje zapadac będą zwykłą większością głosów w obecnoŚci pełnego

umÓwionego składu Zarządu. Zwykła większość głosow oznacza, Że liczba głosów

ważnych ,,za'' jest większa od liczby głosów,,przeciw''. llośó głosow,,Wstrzymujących się''

nie wpływa na wynik głosowania. W przypadku równej liczby głosÓw decyduje głos

Przewod n icząceg o Zarządu'
Do zadań Zarządu należy:

1) przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów, wskazanych w Strategii
obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, propozycji

szczegółowych kryteriow wyboru projektow i uzgodnienie ich

W porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego orazz lZ RPo,
2) wybór projektów, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, jej aktualizacja,

przedkładanie do zaopiniowania MarszałkowiWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego,
3) przygotowanie rocznego rapońu monitoringowego nt. wdrażania Strategii obszaru

Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego,
4| przygotowanie porządku obrad oraz projektów uchwał na posiedzenie KS,
5) nadzór nad realizacją uchwał KS,
6) reprezentowanie Stron Porozumienia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi

W sprawach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem Strategii'
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu okreŚla regulamin, zatwierdzany przez
KS.

Finansowaniel
s6.

Strony Porozumienia ponoszą ewentualne koszty związane z realizaĄą postanowień

niniejszego Porozumienia.

Postanowienia końcowe
s7.

1. Strony Porozumienia stwierdzają, iż wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Zmiany treŚci Porozumienia wymagają zgody Stron Porozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 'r. o samorządzie

1'Strony Porozumienia winny odnieśÓ się do ich każdoczesnego udziału w ewentualnych kosŻach
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gminnym (Dz' U.2013'594 z póżn' zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r'

o samorządzie powiatowym (Dz. U.2013.595 z poŹn. zm.).

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Kujawsko_

Pomorskiego.
5. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone W dziesięciu jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia oraz 1 egzemplarz dla

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życip z dniem podpisania.
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