
UCHWAŁA NR XXV/194/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania 
i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, 

Nowa Sól-gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, 
Szlichtyngowa, Sława 

Na podstawie art.10 ust.1, art.10g ust.1 i 4, art.18 ust.2 pkt 12 i art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Bytom Odrzański porozumienia z gminami: Nowa Sól-
gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława– 
Partnerami w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego dla partnerstwa pn. 
„Partnerstwo Gmin – Lubuska 9”. 

§ 2. Szczegółowe warunki współpracy Gmin zostaną określone w porozumieniu międzygminnym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. 

13 stycznia 2021 r. 9 gmin z południowo – wschodniej części województwa lubuskiego tj. Kożuchów, Nowa 
Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, 
Kolsko, podpisało się pod listem intencyjnym ws. wzmocnienia partnerstwa międzygminnego. Samorządy 
wyrażają w nim wolę i gotowość do realizacji zadań wpływających  
na rozwój społeczno – gospodarczy regionu oraz kontynuację współpracy w latach 2022 – 2030. 

Rozpoczęcie współpracy Gmin: Kożuchów, Nowa Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom 
Odrzański, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kolsko, pozwoli na opracowanie strategii rozwoju 
ponadlokalnego dla Gmin do roku 2030 oraz realizację przedsięwzięć mających na celu pobudzenie 
gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców tych samorządów. 

Strategia ponadlokalna będzie stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie  
na przedsięwzięcia partnerstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest zawarcie porozumienia międzygminnego i podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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