
UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) i art. 13 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 296) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, po § 1 dodaje się § 1a. w brzmieniu:

„§ 1a. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do negocjowania i podpisywania aneksów do 
Porozumienia z zastrzeżeniem ust.2.

2. Podpisanie przez Zarząd Powiatu Toruńskiego Porozumienia, na mocy którego Powiat przyjąłby nowe 
zadania lub zobowiązał się do przeznaczenia na jego realizację majątku, w tym środków finansowych 
nieujętych w budżecie bądź Wieloletniej Prognozie Finansowej, wymaga uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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Uzasadnienie

Porozumienie określa zasady współpracy samorządów wchodzących w skład ZIT BTOF między innymi przy 
realizacji Strategii ZIT, w tym: zadania i uprawnienia Komitetu Sterującego ZIT BTOF, Zarządu ZIT BTOF, 
biura ZIT BTOF, umocowanie Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także zobowiązania 
finansowe i politykę informacyjną. Sprawy nieujęte w przedmiotowym porozumieniu podlegają dalszym 
ustaleniom pomiędzy jego stronami.

Treść Porozumienia będzie podlegać modyfikacjom, m. in. w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i 
KE z 15 marca br. w sprawie podziału zadań w zakresie procedury wyboru projektów pomiędzy Instytucją 
Pośredniczącą w ZIT a Instytucją Zarządzającą RPO. Dlatego celowe jest upoważnienie Zarząd Powiatu 
Toruńskiego do negocjowania treści oraz zawierania aneksów do Porozumienia. Takie rozwiązanie usprawni 
prace nad jego wdrażaniem, a w konsekwencji realizację Strategii ZIT BTOF.

Ponadto w związku z wcześniejszymi uchwałami Nr  XLI/218/2014  z dnia 7 kwietnia 2014 r. i Nr 
IX/45/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Toruńskiego zobowiązany jest do każdorazowego 
uzyskania zgody Rady Powiatu Toruńskiego na zawarcie aneksów do Porozumienia. Zgodnie ze zmianami 
wprowadzanymi niniejszą uchwałą Rada Powiatu Toruńskiego upoważnia Zarząd Powiatu Toruńskiego do 
negocjowania treści i zawierania aneksów do Porozumienia, z zastrzeżeniem zadań przeznaczonych ustawowo 
do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.
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