
UCHWAŁA NR ……./................../2023 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................................. 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do współpracy w ramach 
Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego  

Na podstawie art. 5 i art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, 
co następuje:  

§ 1. 1. Rada Powiatu w Gryfinie wyraża wolę zawarcia Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego z 
jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w ust. 2, wchodzącymi w jego skład w celu 
opracowania strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów oraz współpraca podczas wdrażania 
strategii. 

 
2. Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego tworzą: 

1) Gmina Banie; 
2) Gmina Cedynia; 
3) Gmina Chojna; 
4) Gmina Moryń; 
5) Gmina Mieszkowice; 
6) Gmina Widuchowa; 
7) Powiat Gryfiński; 
 

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 
 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Michalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Załącznik do uchwały nr XLV/………/2023 
                                                                Rady Powiatu w Gryfinie  

                                                                    z dnia ……………………………. 2023 r. 
 

 
 

POROZUMIENIE NR …………..2023 

z dnia …………..  2023 r. 

określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu 
terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego 

Strony porozumienia: 

1. Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 
858-15-63-280, REGON 811683965, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego, w imieniu 
którego działają: 

1) Pan Wojciech Konarski - Starosta Powiatu Gryfińskiego, 

2) Pani Ewa Dudar - Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego, 

zwanym dalej "Liderem Porozumienia", 

2. Gminą Banie z siedzibą w Baniach przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, NIP 858-172-61-38, 
REGON 811684597, reprezentowanym przez organ wykonawczy Gminy Banie: 

1) Pana Arkadiusza Augustyniaka – Wójta Gminy Banie, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia", 

3. Gminą Cedynia z siedzibą w Cedyni przy pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia, NIP 858-17-26-345, 
REGON 811684580, reprezentowaną przez organ wykonawczy Gminy Cedynia: 

1) Pana Adama Zarzyckiego – Burmistrza Cedyni, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia", 

4. Gminą Chojna z siedzibą w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna, NIP 858-17-26-
144, REGON 811684574, reprezentowaną przez organ wykonawczy Gminy Chojna: 

1) Panią Barbarę Rawecką – Burmistrza Gminy Chojna, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia", 

5. Gminą Moryń z siedzibą w Moryniu przy pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, NIP 858-17-28-396, 
REGON  
811684864, reprezentowaną przez organ wykonawczy Gminy Moryń: 

1) Pana Józefa Piątka – Burmistrza Morynia, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia" 

6. Gminą Mieszkowice z siedzibą w Mieszkowicach przy ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 
Mieszkowice, NIP 858-173-09-44, REGON 811686544, reprezentowaną przez organ wykonawczy 
Gminy Mieszkowice: 

1) Pana Andrzeja Salwę – Burmistrza Mieszkowic, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia" 



7. Gminą Widuchowa z siedzibą w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8, 74-120 Widuchowa, 
NIP 858-17-26-084, REGON 811684924, reprezentowaną przez organ wykonawczy Gminy 
Widuchowa: 

1) Pana Pawła Wróbla – Wójta Gminy Widuchowa, 

zwaną dalej "Partnerem Porozumienia". 

 

Preambuła 

Dostrzegając konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zintegrowanego oraz strategicznego 
podejścia do rozwiązywania problemów i barier rozwojowych, a także zwiększenia efektywności 
podejmowanych inwestycji, deklarując wolę współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na 
rzecz rozwoju gospodarczego, środowiskowego, klimatycznego, społecznego, gospodarczego 
i przestrzennego Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego, przy wykorzystaniu kierunków i instrumentów 
wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, Strony 
Porozumienia postanawiają co następuje: 

 

§ 1. Słownik pojęć 

1. Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) - instrument rozwoju terytorialnego realizowany na 
podstawie art. 28 i 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 
24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, 
a także przepisy finansowe na potrzeby ich funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 
Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.UE.L.2021.261.58), za pomocą którego partnerstwa, 
mogą realizować zintegrowane projekty służące rozwiązaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych. 

2. Strategia Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) - dokument strategiczny o którym mowa 
w art. 36 Ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) 

3. Obszar funkcjonalny - na podstawie art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) to obszar, na którym występuje względnie 
wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub 
przyrodniczych uwarunkowany cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego 
i antropogenicznego); szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar funkcjonalny. 

4. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla 
Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Celem zawarcia Porozumienia jest określenie zasad współpracy i partnerstwa Stron Porozumienia 
przy programowaniu i wdrażaniu Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu 
Gryfińskiego, w tym w przygotowaniu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych, a także innych 
niezbędnych dokumentów. Ponadto, Porozumienie zostaje zawarte w celu: 

1) promowania partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących 
Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego, 



2) zwiększenia efektywności przedsięwzięć oraz skutecznej realizacji zintegrowanych projektów 
odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy Stron Porozumienia, 

3) podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji zintegrowanych 
przedsięwzięć partnerskich, 

4) wzmocnienia powiązań oraz zapewnienia partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego tworzącymi Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego, 

5) wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego Partnerstwa Powiatu  
Gryfińskiego oraz sposobów ich rozwiązywania, z uwzględnieniem równomiernego rozwoju 
obszaru,  
w tym opracowania i wdrożenia Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwo 
Powiatu Gryfińskiego, odpowiadającej kompleksowo na potrzeby rozwojowe jednostek samorządu 
terytorialnego wchodzących w skład Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego, 

6) aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać 
wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego, 

7) określenia praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron Porozumienia. 

2. W ramach partnerstwa Strony Porozumienia deklarują stosowanie następujących zasad: 

1) zasady równości partnerów, 

2) zasady partnerstwa, 

3) zasady tworzenia możliwie elastycznych rozwiązań, 

4) zasady stałej współpracy. 

3. Niniejsze Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. 

4. Okres realizacji Porozumienia przypada na czas wdrażania i rozliczania Innych Instrumentów 
Terytorialnych, zgodnie z dokumentami programowymi. 

 

§ 3. Strony Porozumienia 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Powiat Gryfiński z siedzibą w Gryfinie 
(ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino) będzie pełnić funkcję Lidera Porozumienia. Tym samym 
będzie reprezentować wszystkie Strony Porozumienia. 

2. Partnerami Porozumienia są Gminy będące pozostałymi Stronami Porozumienia, tj. Gmina Banie 
z siedzibą w Baniach przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, Gminą Cedynia z siedzibą w Cedyni przy pl. 
Wolności 1, 74-520 Cedynia, Gmina Chojna z siedzibą w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 
Chojna, Gmina Moryń z siedzibą w Moryniu przy pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, Gmina Mieszkowice 
z siedzibą w Mieszkowicach przy ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice oraz Gmina 
Widuchowa z siedzibą w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8, 74-120 Widuchowa. 

3. Strony Porozumienia powierzają Liderowi Porozumienia kompetencje do koordynacji zadań 
w zakresie programowania i wdrażania Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach zawartego 
Porozumienia. 

4. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że Lider Porozumienia jest uprawniony do 
występowania w imieniu wszystkich Stron Porozumienia w procesie negocjacji, ustanawiania 
i realizacji instrumentu Innych Instrumentów Terytorialnych wobec innych podmiotów. 

5. Do kompetencji Lidera Porozumienia należą: 

1) udział w programowaniu nowej perspektywy finansowej 2021-2027, 



2) programowanie, negocjowanie i koordynacja przygotowania dokumentów strategicznych oraz 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych do programowania i wdrożenia Innych Instrumentów 
Terytorialnych, 

3) reprezentowanie Stron Porozumienia podczas wszelkich prowadzonych negocjacji oraz zawierania 
porozumień z Instytucją Zarządzającą dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 
Zachodniego 2021-2027, 

4) w przypadku wdrożenia Innych Instrumentów Terytorialnych oraz realizacji dofinansowanych 
projektów, koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań, 
własnych oraz Partnerów Porozumienia, zgodnie z zapisami wniosku o przyznanie dotacji, 

5) zapewnienie udziału Partnerów Porozumienia w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na 
zasadach określonych przez Strony Porozumienia, 

6) wsparcie Partnerów Porozumienia w realizacji powierzonych zadań, 

7) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji między Stronami Porozumienia, 

8) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań partnerstwa, 

9) podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

10) inne czynności niezbędne do realizacji Innych Instrumentów Terytorialnych, uzgodnione w toku 
wdrażania Innych Instrumentów Terytorialnych przez wszystkie Strony Porozumienia. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 4 będą odbywać się przy współpracy ze wszystkimi Stronami 
Porozumienia. 

7. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się w szczególności do: 

1) aktywnej współpracy w ramach Porozumienia, 

2) wskazania swoich przedstawicieli do kontaktu i współpracy na potrzeby programowania, 
negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych do wdrożenia i realizacji Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach perspektywy 
finansowej 2021-2027, 

3) pełnej współpracy z Wykonawcami przy realizacji poszczególnych działań i etapów oraz 
określonych dla nich czynności, 

4) informowania Lidera Porozumienia o przypadkach, które mogą mieć wpływ na prawidłową 
i terminową realizację działań, 

5) udziału w zorganizowanych warsztatach i spotkaniach związanych z realizacją działań, 

6) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji, określonego w § 7 oraz 
zapewnienia sprawnego systemu komunikacji między Stronami Porozumienia, 

7) nieodpłatnego udostępniania sal i pomieszczeń w celu przeprowadzenia spotkań, konsultacji 
społecznych i innych czynności związanych z wdrożeniem Innych Instrumentów Terytorialnych, 

8) podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9) wsparcia pozostałych Partnerów Porozumienia w realizacji powierzonych zadań, 

10) pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań partnerstwa, 

11) podejmowania i realizacji innych czynności, jeśli okażą się one niezbędne w celu prawidłowej 
realizacji działań. 

 

 



§ 4. Organizacja pracy w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych 

1. Na potrzeby realizacji Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych tworzy się zespół 
operacyjny. 

2. Zespół operacyjny jest roboczym podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację 
instrumentu Innych Instrumentów Terytorialnych, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych 
dokumentów z tym związanych. 

3. W skład zespołu operacyjnego wchodzą wyznaczeni przez Strony Porozumienia przedstawiciele, 
którzy na poziomie roboczym będą koordynować prace w zakresie programowania i wdrażania Innych 
Instrumentów Terytorialnych. 

4. Prace zespołu operacyjnego służą prawidłowemu i skutecznemu wdrożeniu Innych Instrumentów 
Terytorialnych. 

5. Do zadań zespołu operacyjnego należą w szczególności: 

1) koordynacja opracowania Innych Instrumentów Inwestycji Terytorialnych, 

2) koordynacja współpracy między Stronami Porozumienia, 

3) koordynacja identyfikacji projektów oraz zapewnienie komplementarności realizowanych zadań 
w ramach Porozumienia, 

4) monitorowanie wdrażania Strategii IIT, 

5) roboczy kontakt z innymi instytucjami zaangażowanymi w opracowanie Strategii IIT, 

6) prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych skierowanych do interesariuszy. 

6. Pracami zespołu operacyjnego kieruje Lider Porozumienia. 

7. Organizacja spotkań roboczych odbywa się w siedzibach Stron Porozumienia, które zapewniają 
obsługę organizacyjną spotkań. 

8. Spotkania zespołu operacyjnego odbywają się w zależności od potrzeb. 

9. Lider Porozumienia może zapraszać do udziału w spotkaniach zespołu operacyjnego osoby 
trzecie, jeżeli uzna, że ich kompetencje i wiedza mogą być przydatne w pracach zespołu. 

10. Spotkania zespołu operacyjnego zwołuje Lider Porozumienia, wyznaczając ich termin, na co 
najmniej 7 dni przed planowanym terminem. 

 
§ 5. Strategia Innych Instrumentów Terytorialnych 

1. Strategia IIT zostanie opracowana w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD 
Plus” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich na zlecenie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. 

2. Strony zobowiązują się do aktywnego udziału w opracowaniu Strategii Innych Instrumentów 
Terytorialnych oraz innych dokumentów niezbędnych do wdrożenia i realizacji IIT. 

3. Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Instytucję 
Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego (jeśli będzie to wymagane). 

4. Do procesu opracowywania Strategii zostaną włączeni partnerzy społeczni będący 
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami reprezentującymi różne 
branże. 



5. Po zatwierdzeniu treści Strategii przez wszystkie Strony Porozumienia większością głosów, 
dokument zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze 
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego (jeśli będzie to wymagane). 

6. Zmiany Strategii dokonywane są analogicznie do procedury zatwierdzania Strategii. 

7. Strategia oraz jej zmiany przyjmowane są przez Rady Gmin/Powiatu w formie uchwały. 

8. Strony Porozumienia ponoszą odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wdrożenie Strategii 
zgodnie z niniejszym Porozumieniem. 

9. W przypadku wdrożenia Innych Instrumentów Terytorialnych, Strony Porozumienia zobowiązują 
się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty opisane w Strategii. 

10. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, że szczegółowe zasady tworzenia Strategii oraz zasady 
finansowania przygotowania dokumentu będą przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami 
Porozumienia. 

 

§ 6. Zobowiązania finansowe 

1. Strony Porozumienia zobowiązują się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty 
w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. 

2. Ustalenia wysokości zobowiązań finansowych wynikających z programowania, wdrażania, 
finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń oraz 
wynikające z realizacji budżetu Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu 
Gryfińskiego, będą przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami Porozumienia. 

3. W przypadku wdrożenia Innych Instrumentów Terytorialnych, zobowiązania finansowe Stron 
Porozumienia, wynikające z potrzeby zapewnienia wkładu własnego w realizację projektów, będą 
stanowić koszt własny w budżetach poszczególnych jednostek. 

4. Ustalenie wysokości wkładów własnych Stron Porozumienia przy realizacji projektów w ramach 
Innych Instrumentów Terytorialnych z innych bezzwrotnych publicznych źródeł dofinansowania 
projektów będzie każdorazowo negocjowane przez Strony Porozumienia zaangażowane we wdrożenie 
instrumentu IIT. 

5. W przypadku uruchomienia instrumentu Innych Instrumentów Terytorialnych oraz związanych 
z tym możliwych nieprawidłowości finansowych lub konieczności zwrotu środków związanych 
z realizacją projektów w ramach IIT, każda ze Stron Porozumienia zobowiązuje się do ponoszenia 
kosztów wynikających z nieprawidłowości powstałych w wyniku swojego działania lub zaniechania. 

6. Szczegółowe zasady rozliczeń finansowych zostaną uregulowane odrębnie. 

 

§ 7. Polityka informacyjna 

1. Strony Porozumienia ustalają, że wiodącą formą korespondencji będzie forma pisemna - za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony 
Porozumienia. 

2. Informacja bieżąca oraz korespondencja w sprawie wdrożenia i realizacji Innych Instrumentów 
Terytorialnych kierowana od Instytucji Zarządzającej dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 
Zachodniego 2021-2027 oraz inna mogące mieć wpływ na funkcjonowanie IIT jest jawna dla 
wszystkich Stron Porozumienia. 

 



 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas wdrożenia i realizacji Innych Instrumentów 
Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
2021-2027 z możliwością przedłużenia jego obowiązywania poprzez podpisanie stosownego aneksu. 

2. Szczegółowe zasady współpracy w przypadku uruchomienia instrumentu Innych Instrumentów 
Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego oraz zasady rozliczeń finansowych projektów 
realizowanych w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych lub z innych źródeł dofinansowania 
projektów będą każdorazowo przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami Porozumienia. 

3. Strony Porozumienia stwierdzają, iż niniejsze Porozumienie może ulec zmianie z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze podpisanego aneksu przez wszystkie Strony 
Porozumienia. 

4. Zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają bezwzględnej zgody wszystkich Stron 
Porozumienia. 

5. Powstałe spory Strony Porozumienia będą starać się rozwiązać polubownie. 

6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony Porozumienia ustalają, że 
spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Lidera 
Porozumienia. 

7. Niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 
przez Strony Porozumienia, w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca dla programu Fundusze 
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 nie wyrazi zgody na uruchomienie instrumentu 
Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. 

8. Porozumienie może być również rozwiązane w przypadku wystąpienia okoliczności, za które 
Strony Porozumienia nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają realizację zapisów 
Porozumienia. 

9. Rozwiązanie Porozumienia na wniosek Partnera Porozumienia wymaga złożenia Liderowi 
Porozumienia pisemnego oświadczenia. 

10. O zamiarze rozwiązania Porozumienia, Partner Porozumienia zobowiązany jest również 
poinformować pisemnie pozostałych Partnerów Porozumienia. 

11. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez którąkolwiek ze Stron, Porozumienie istnieje 
nadal i obowiązuje pozostałe Strony Porozumienia. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.). 

13. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Porozumienie 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Za ogłoszenie 
Porozumienia odpowiedzialny jest Lider Porozumienia. 

14. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron Porozumienia. 



15. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

  

Starosta Gryfiński 
 
 

Wojciech Konarski 

 
Wicestarosta Gryfiński 

 
 

Ewa Dudar 

Wójt Gminy Banie 
 
 

Arkadiusz Augustyniak 

 
Burmistrz Cedyni 

 
 

Adam Zarzycki 

 
Burmistrz Gminy Chojna 

 
 

Barbara Rawecka 

 
Burmistrz Morynia 

 
 

Józef Piątek 

Burmistrz Gminy Mieszkowice 
 
 

Andrzej Salwa 
 
 
 

Wójt Gminy Widuchowa 
 
 

Paweł Wróbel 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 znaczne środki finansowe 
dla jednostek samorządu terytorialnego dostępne będą w programach regionalnych i rządowych               
z zastosowaniem instrumentu IIT (Innych Instrumentów Terytorialnych). Istotą IIT jest realizacja 
partnerskich projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów funkcjonalnych wskazanych 
przez władze samorządowe w dokumentach strategicznych województw. 18 lutego 2022 r. 
podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa, a Powiatem Gryfińskim, Gminą Banie, Gminą Cedynia, Gminą Chojna, 
Gminą Mieszkowice, Gminą Moryń i Gminą Widuchowa w sprawie podjęcia działań, których celem 
będzie przygotowanie projektu strategii terytorialnej dla rozwoju obszaru Partnerstwa Powiatu 
Gryfińskiego. Wolą stron jest, by działania realizowane na jego podstawie wzmacniały współpracę 
pomiędzy gminami, powiatem i województwem, a także przyczyniały się do rozwoju kompetencji 
samorządów do zarządzania strategicznego i kreowania rozwoju lokalnego. Do skutecznej realizacji 
zadań publicznych i pozyskania na ten cel środków zewnętrznych niezbędne jest powołanie Związku 
IIT oraz opracowanie strategii IIT dla całego obszaru. W ramach dotychczasowych prac opracowany 
został raport diagnostyczny „Portret Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. Instrument IIT.” stanowiący 
kluczowy komponent procesu opracowania strategii terytorialnej dla tego obszaru. Treść raportu 
skupiła się na integracji wymiarów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego 
w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych obszaru, dzięki 
czemu możliwe było wskazanie specyfiki partnerstwa, endogenicznego potencjału oraz 
zidentyfikowanie powiązań funkcjonalnych, które posłużą w dalszej części prac do określenia 
ścieżki rozwojowej obszaru partnerstwa. Powołanie związku IIT zostało dotychczas szeroko 
przedyskutowane wśród, zarówno członków Rady Partnerstwa, jak i członków Grupy Roboczej. 
Proponowana treść porozumienia została poddana konsultacjom i dyskusji wśród stron 
porozumienia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, obecnie jesteśmy na etapie 
sformalizowania współpracy, stąd projekt porozumienia. 

 

Sekretarz Powiatu 

mgr inż. Andrzej Krzemiński 

 

 

 

      


