
UCHWAŁA NR XXXIX/307/2013

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

Na podstawie art. 10 ust. l i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 5941) uchwala się, co następuje:

§1.
W celu wspólnego realizowania zintegrowanych przedsięwzięć łączących działania finansowane

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego zapisane

w strategii rozwoju za pomocą nowego narzędzia jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

wyraża się wolę na podjęcie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego, które wejdą w skład

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

§2.

1.  Zasady,  sposób,  zakres  współpracy,  określone  zostaną  w  porozumieniu  zawartym  przez

wszystkie gminy wchodzące w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.  Ostateczny  kształt  Kieleckiego  Obszaru  Funkcjonalnego  wyznaczony  zostanie  w  Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Masłów do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. l.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów       

/-/ Sylwester Wojtyna                   

1 Zmiany tekstu jednolitego niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.



UZASADNIENIE do uchwały NR XXXIX/307/2013

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne  (ZIT)  to  nowe  narzędzie  za  pomocą  którego

realizowane będą strategie  terytorialne,  przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w latach 2014-2020. Zintegrowany charakter

projektów  kluczowych  oznacza,  iż  poza  poprawą  infrastruktury  technicznej  realizowane  będą

działania  w  zakresie  modernizacji  struktury  gospodarczej  i  społecznej,  poprawy  atrakcyjności

inwestycyjnej oraz służące rozwojowi kapitału ludzkiego i integracji społecznej, uwzględniające

również dostosowanie do zmian klimatu.  Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania

obszarów  przez  pryzmat  granic  administracyjnych.  Założeniem  ZIT  jest  wspieranie  inicjatyw

realizowanych na całym obszarze KOF, a nie pojedynczych projektów z każdej z gmin. Jednym

z  warunków  realizacji  ZIT  jest  udokumentowanie  chęci  współpracy  JST  służące  realizacji

wspólnych działań w ramach ZIT.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów       

/-/ Sylwester Wojtyna                   


