Druk Nr ...../.....

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Słupskim, Gminą Miasto
Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica
Kaszubska w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021- 2030
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia Porozumienia z Powiatem Słupskim,
Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą
Dębnica Kaszubska w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030 oraz wprowadzania w nim zmian.
2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4.
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia....................2021 r.
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030
zawarte w dniu ……………………………….
pomiędzy:
Miastem Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
reprezentowanym przez Krystynę Danilecką – Wojewódzką Prezydenta Miasta Słupska,
przy kontrasygnacie Anny Gajdy – Szewczuk – Skarbnik Miasta Słupska,
zwanym dalej „Liderem”
a
Powiatem Słupskim
ul. Szarych Szeregów 14, 76 – 200 Słupsk
reprezentowanym przez Członków Zarządu:
1. Pawła Lisowskiego – Starostę
2. Rafała Konona – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Jadwigi Janickiej – Skarbnik Powiatu,
Gminą Miasto Ustka
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76 – 270 Ustka
reprezentowaną przez Bartosza Gwóźdź - Sproketowskiego – p.o. Burmistrza Miasta Ustka,
przy kontrasygnacie Anny Łukaszewicz – Skarbnik Miasta Ustka,
Gminą Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
reprezentowaną przez Barbarę Dykier – Wójt Gminy Słupsk,
przy kontrasygnacie Małgorzaty Dąbrowskiej – Skarbnik Gminy Słupsk,
Gminą Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
reprezentowaną przez Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica,
przy kontrasygnacie Izabeli Hubert - Skarbnik Gminy Kobylnica,
Gminą Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
reprezentowaną przez Annę Sobczuk – Jodłowską – Wójt Gminy Ustka,
przy kontrasygnacie Jadwigi Dic – Skarbnik Gminy Ustka,
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Gminą Dębnica Kaszubska
ul. Ks. Antoniego Kani 16a, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
reprezentowaną przez Iwonę Warkocką – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska,
przy kontrasygnacie Marka Malinowskiego – Skarbnika Gminy Dębnica Kaszubska,
Gminą Damnica
ul. Górna 1, 76-231 Damnica
reprezentowaną przez Andrzeja Kordylasa – Wójta Gminy Damnica,
przy kontrasygnacie Joanny Michalskiej – Skarbnik Gminy Damnica
zwanymi dalej „Partnerami”
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:
Preambuła
Mając na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju samorządów zrzeszonych w ramach
niniejszego Porozumienia, a także zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji, Strony
deklarują wolę współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju
społeczno – gospodarczego i przestrzennego gmin przy wykorzystaniu kierunków i instrumentów
wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
Strony zawierając niniejsze Porozumienie deklarują zaangażowanie w działania integrujące
samorządy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska (dalej także:
MOF) w celu identyfikacji, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć odpowiadających
kompleksowo na potrzeby i problemy MOF, w formule partnerskiego modelu współpracy
zainteresowanych podmiotów publicznych, pozarządowych i gospodarczych oraz mieszkańców.
Strony zawierając niniejsze Porozumienie postanawiają o wspólnym opracowaniu
i współfinansowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata
2021-2030 (zwanej dalej „Strategią”) oraz aktywnym uczestnictwie w powyższych działaniach.
§ 1.
Podstawa prawna
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w oparciu o art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca
1998 r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 920)
oraz
art. 216 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175).
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Porozumienie określa zasady współpracy Stron Porozumienia przy opracowaniu
i współfinansowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata
2021-2030.
2. Zasięg terytorialny MOF obejmuje następujące samorządy: Miasto Słupsk, Powiat Słupski,
Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska
i Gmina Damnica.
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§ 3.
Cele Porozumienia
Celem zawarcia Porozumienia jest:
1) Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących
Porozumienie.
2) Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata
2021-2030.
3) Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy
samorządów –Stron Porozumienia.
4) Wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich
rozwiązywania.
5) Określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron Porozumienia.
§ 4.
Reprezentacja Stron Porozumienia
Strony powierzają Miastu Słupsk rolę Lidera koordynującego działania w zakresie niniejszego
Porozumienia. Kompetencje w zakresie koordynacji działań nie wykluczają podejmowania inicjatyw
i udziału w tych działaniach pozostałych Stron Porozumienia.
§ 5.
Zadania Lidera Porozumienia
Obowiązkiem Lidera Porozumienia jest:
1) Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy opracowania Strategii oraz koordynacja zadań
wynikających z zawartej przez Lidera umowy z wykonawcą.
2) Reprezentacja
Stron
przy
podejmowaniu
wszelkich
uzgodnień
niezbędnych
do opracowania i akceptacji Strategii wobec podmiotów zewnętrznych po uprzedniej konsultacji
ze Stronami.
3) Informowanie Stron o ustaleniach, działaniach i faktach mających wpływ na realizację celów
niniejszego Porozumienia.
4) Powołanie Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta
Słupska na lata 2021-2030”, w skład którego wejdą przedstawiciele Lidera oraz co najmniej jeden
przedstawiciel każdego z Partnerów oraz przedstawiciele pozostałych kluczowych interesariuszy
Strategii tj. m.in. organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, instytucji okołobiznesowych itp.
§ 6.
Zadania Partnerów Porozumienia
Obowiązkiem Partnerów Porozumienia jest:
1) Współdziałanie z Liderem i wyłonionym wykonawcą w celu umożliwienia wykonywania
powierzonych im zadań.
2) Ścisła współpraca z Liderem w celu umożliwienia mu prawidłowego przygotowania, realizacji
i rozliczenia zamówienia polegającego na opracowaniu Strategii, w tym niezbędnych badań,
diagnozy i części planistycznej Strategii.
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3) Zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego zadania w budżetach roku 2021.
4) Udział w pracach Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego
Miasta Słupska na lata 2021-2030”.
§ 7.
Rozliczenia finansowe
1. Lider Porozumienia zobowiązuje się do przeprowadzenia wyboru wykonawcy opracowania
Strategii, prowadzenia rozliczeń finansowych z wykonawcą oraz rozliczeń ze Stronami Porozumienia.
2. Zakłada się, że maksymalny koszt opracowania Strategii wyniesie 80 000,00 zł, tj. po
10.000,00 zł na każdą ze Stron. Ostateczne koszty zadania oraz wysokość dotacji ustalone zostaną po
wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.
3. Strony zobowiązują się pokryć w równych częściach koszty opracowania Strategii
w oparciu o wybór wykonawcy i rozliczenia finansowe dokonane przez Lidera Porozumienia.
4. Partnerzy zobowiązują się na podstawie przedstawionej przez Lidera zapłaconej faktury do
refundacji wkładów własnych w formie dotacji celowej. Przekazanie środków na pokrycie wydatków
finansowych w ramach wkładu własnego nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania rozliczenia kosztów, zawierającego kopię faktury VAT, potwierdzenie zapłaty oraz
protokół odbioru.
5. Środki o których mowa w ust. 3 i ust. 4 zostaną przekazane Liderowi przez Partnerów na
wskazane przy rozliczeniu konto bankowe Lidera.
6. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 4 do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 8.
Zmiany w Porozumieniu
1. Zmiany postanowień Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodę na zmianę treści zapisów Porozumienia muszą wyrazić wszyscy Partnerzy oraz Lider.
3. Porozumienie może być uzupełniane w drodze aneksów. Aneksy muszą być podpisane przez
wszystkich Partnerów i Lidera.
§ 9.
Postępowanie w sprawach spornych
1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Porozumienia Strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 Strony ustalają
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Miasta Słupska.
§ 10.
Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
krajowego i wspólnotowego.
§ 11.
Postanowienia końcowe
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1. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
Partnera i jednym dla Lidera.
2. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.
3. Porozumienie zawarte zostaje na okres obejmujący czas opracowania, wdrażania i monitoringu
Strategii.
Lider:
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UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W związku z nową perspektywą finansową 2021 - 2027 oraz trwającymi na szczeblu krajowym
i wojewódzkim pracami w zakresie kształtowania przyszłej polityki spójności i wynikających z niej
nowych programów operacyjnych, niezbędnym staje się podjęcie odpowiednich przygotowań na
szczeblu lokalnym i subregionalnym. W trakcie prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2030 Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał, że kontynuowane będzie
promowanie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów poszczególnych obszarów
funkcjonalnych województwa. Okres obowiązywania poprzedniej Strategii Rozwoju Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska obejmował lata 2014-2020. Konieczne zatem jest
rozpoczęcie prac nad nową Strategią na lata 2021-2030 przez Miasto Słupsk wspólnie z
samorządami z obszaru funkcjonalnego, tj.: Gminą Miasto Ustka, Powiatem Słupskim, Gminą
Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica Kaszubska.
2. Wyjaśnienie potrzeb podjęcia uchwały.
Opracowanie nowej Strategii pozwoli dokonać ponownej diagnozy sytuacji społeczno –
gospodarczej, wskazać najważniejsze cele i przedsięwzięcia kluczowe dla zrównoważonego
rozwoju MOF Słupska. Wnioski wypracowane podczas prac nad Strategią staną się punktem
wyjścia do uzgodnienia stanowiska Wspólnej Reprezentacji Obszaru Funkcjonalnego Słupska, co
do przedsięwzięć proponowanych do ujęcia w kolejnym Zintegrowanym Porozumieniu
Terytorialnym negocjowanym z Zarządem Województwa Pomorskiego. Ponadlokalna strategia
będzie jednym z wymogów formalnych przy ubieganiu się o środki w perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Miasto Słupsk jako Lider Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego podjęło się koordynacji prac nad opracowaniem nowej Strategii, a także
zaproponowało jst wchodzącym w skład MOF solidarną partycypację w kosztach opracowania
Strategii i niezbędnych badań. Projekt Porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały określa zasady współpracy partnerskich samorządów przy opracowaniu i
współfinansowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata
2021-2030. Strategia jest dokumentem, który służyć będzie rozwojowi całego obszaru
funkcjonalnego i będzie wykorzystana przez samorządy i partnerów do wspólnego planowania
rozwoju społeczno – gospodarczego MOF Słupska i ubiegania się o środki pozabudżetowe.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnego opracowania
i współfinansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 20212030 z jst wchodzącymi w skład MOF, a także umożliwi Miastu Słupsk wprowadzenie do budżetu
środków dotacji celowych, które jst przekażą w ramach partycypacji w kosztach opracowania
Strategii. Strategia rozwoju ponadlokalnego ma być odpowiedzią na potrzebę wspólnego
planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie w nowej
perspektywie finansowej.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Posiadanie ponadlokalnego dokumentu strategicznego zwiększy efektywność przedsięwzięć
realizowanych przez osiem jednostek samorządu terytorialnego w formule partnerskiego modelu
współpracy oraz umożliwi skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w
sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów. Dokument ułatwi samorządom
przygotowanie
i realizację przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne i wsparcie zewnętrzne.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Id: 76305D0A-F304-4F03-8F22-F820E92BBB2D. Projekt

Strona 1

Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 80 000 zł. Lider i Partnerzy ustalili równy podział
kosztów tego zadania dla wszystkich członkowskich samorządów MOF. Partnerskie samorządy
zadeklarowały zabezpieczenie środków w budżetach na 2021 r. (w formie dotacji dla M. Słupska)
na współfinansowanie opracowania nowej Strategii. W budżecie Miasta Słupska zabezpieczono
wkład własny Miasta w opracowaniu Strategii przy Wydziale Zarządzania Funduszami.
6. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Słupska oraz budżety: Powiatu Słupskiego, Gminy Miasto Ustka, Gminy Słupsk,
Gminy Kobylnica, Gminy Ustka, Gminy Damnica i Gminy Dębnica Kaszubska.
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