
UCHWAŁA NR LVIII/340/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę  Wiślica Porozumienia dla utworzenia 
Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE  w celu realizacji Strategii 

Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć 

Na podstawie art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z póź. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1057 ze zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

       

§ 1.  

Rada Miejska w Wiślicy wyraża zgodę na zawarcie przez Miasto i Gminę  Wiślica porozumienia  pomiędzy 
samorządami gminnym  i powiatowymi – Porozumienia Ponidzie o treści, jak  w załączniku  do niniejszej uchwały 
w celu realizacji Strategii Terytorialnej Porozumienia Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji Ponidzie, 
z następującymi gminami: Gmina Imielno, Gmina Jędrzejów, Gmina Kije, Gmina Michałów, Miasto i Gmina 
Nowy Korczyn,  Gmina Pińczów, Gmina Sobków, Gmina Złota, Miasto i Gmina Wiślica oraz Powiatem Pińczów. 

§ 2.  

       

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LVIII/340/2022 

Rady Miejskiej w Wiślicy 

z dnia 28.09.2022r. 

 

POROZUMIENIE  
w sprawie zawarcia  

PARTNERSTWA PONIDZIE 

 
1. Uznając, że obszar jednostek samorządu terytorialnego będących stronami Porozumienia jest unikalnym 

naturalnym skarbem o dużej wartości przyrodniczej, geomorfologicznej, ważną ostoją różnorodności 

biologicznej, obszarem z bogatym dziedzictwem kulturowym, obszarem o znaczącym potencjale endogenicznym 

dla rozwoju rolnictwa, mając świadomość potrzeby działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, 

wzmocnienia lokalnej gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego zintegrowanego rozwoju i 

zarządzania, przy równoczesnych działaniach na rzecz zachowania i utrzymania wartości przyrodniczych, 

kulturowych, biorąc pod uwagę postanowienia i zasady zawarte w Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie  

zawiera się Partnerstwo Ponidzie na utworzonym Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE dla 

realizacji zadań określonych w Strategii Terytorialne Partnerstwa Ponidziej.  

2. Sygnatariuszami Porozumienia są jednostki samorządu terytorialnego:  

1 Powiat Pińczowski reprezentowany przez Starostę Pińczowskiego 

2 Miasto i Gmina Jędrzejów reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów 

3 Miasto i Gmina Nowy Korczyn reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn 

4 Miasto i Gmina Pińczów reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 

5 Miasto i Gmina  Wiślica reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 
6 Gmina Imielno reprezentowaną przez Wójta Gminy Imielno 

7 Gmina Kije reprezentowaną przez Wójta Gminy Kije 

8 Gmina Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałów 

9 Gmina Sobków reprezentowaną przez Wójta Gminy Sobków 

10 Gmina Złota reprezentowaną przez Wójta Gminy Złota 
  

3. Intencją Porozumienia, jest współpraca przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych dla realizacji zadań 

zawartych w Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie oraz przy samej realizacji, a także podejmowanie 

wszelkich działań wspierających i umożliwiających realizację strategii terytorialnej, również jej uaktualnianie wg 

potrzeb pojawiających się w trakcie współpracy.  

4. Dla sprawnej współpracy i realizacji strategii terytorialnej sygnatariusze Porozumienia wyznaczyli: 

 1. Radę Partnerstwa, składającą się z przedstawicieli jednostek samorządów wchodzących w skład 
Porozumienia, 

 2.  obowiązki  Przewodniczącego Rady Partnerstwa przyjął Starosta Pińczowski jako lider porozumienia 
 3. obowiązki zastępcy Przewodniczącego Rady partnerstwa przyjął Wójt Gminy Imielno działający 

podczas nieobecności Przewodniczącego 
4. Grupę Roboczą Rady Partnerstwa, składającą się z wyznaczonych pracowników poszczególnych 
samorządów, której zadaniem jest bezpośrednia praca na rzecz partnerstwa 
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5. obowiązki koordynatora grupy przyjął pracownik wyznaczony przez Przewodniczącego Rady 
Partnerstwa, 

5. Strony Porozumienia zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa i współpracy z Koordynatorem dla 

monitorowania i realizacji przedsięwzięć strategicznych, niezwłocznego przekazania wszelkich istotnych 

dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań oraz informowaniu Koordynatora  

o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację strategii 

6. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych przedsięwzięć zostaną  określone protokołami wdrożeniowymi 

stron bezpośrednio zaangażowanych przy danym zadaniu. 

7. Rada Partnerstwa decyzje niezbędne dla funkcjonowania Partnerstwa podejmować będzie zwykłą większością 

głosów, każdy z członków posiada 1 głos.  

8. Zebrania monitorujące Rady Partnerstwa Ponidzie odbywać się będą cyklicznie nie rzadziej niż raz na 4 

miesiące. Spotkania zwoływane będą przez Przewodniczącego Rady. 

9. Porozumienie ma charakter otwarty. Do Porozumienia może dołączyć każdy podmiot krajowy, zagraniczny 
deklarujący utożsamianie się z jego celami. 

10. Współpraca pomiędzy członkami Porozumienia – Partnerstwa Ponidzie odbywać się będzie w oparciu  
o zasadę równoprawności wszystkich członków, otwartości, wzajemnego szacunku i zaufania. 

 
 
 
……………………………………… ……………………………………. ……………………………… 
Powiat Pińczowski    Miasto i Gmina Jędrzejów   Miasto i Gmina Nowy Korczyn 

 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………. ……………………………… 
Miasto i Gmina Pińczów   Miasto i Gmina Wiślica   Gmina Imielno   

 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………. ……………………………… 
Gmina Kije     Gmina Michałów    Gmina Sobków  

 
 
 
 
 
 
………………………………………  
Gmina Złota  
 
 
 
 
Miejsce i data…………………………………………………      
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UZASADNIENIE 

do  uchwały nr LVIII/340/2022 

Rady Miejskiej w Wiślicy 

z dnia 28.09.2022r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę  Wiślica  
Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji 

PONIDZIE  w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie  
i innych wspólnych przedsięwzięć   

 

 

Strategia Terytorialna Partnerstwa Ponidzie tworzonego przez 10 samorządów wzdłuż rzeki Nidy 
to dokument strategiczny określający wieloletnią perspektywę rozwoju, koncentrujący się na 
ważnych problemach regionu Doliny Nidy - Ponidzia, warunkujących jego rozwój społeczny i 
gospodarczy.  

Wypracowany dokument strategiczny przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz 
Ministerstwem Polityki Regionalnej w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oczekuje na 
realizację poprzez wspólne działania partnerów.  

Aktualnie wg dostępnych dokumentów unijnych oraz projektów dokumentów krajowych i 
regionalnych warunkiem premiującym, a w niektórych działaniach niezbędnym, uzyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych w nowym okresie programowym 2021-2027 jest zawiązane 
partnerstwo i posiadanie wspólnej  strategii.  

Dotychczasowe porozumienie z dnia 17 października 2019 roku obejmowało zadanie utworzenia 
Obszaru Strategicznej Interwencji Ponidzie. Zadanie to zostało wykonane w pełni. OSI Ponidzie 
zostało utworzone i znalazło swoje miejsce w dokumentach strategicznych województwa 
świętokrzyskiego.  

Aby móc wykorzystać dotychczasowe prace i otwarte przed partnerami możliwości sięgania 
wspólnie po środki zewnętrzne na założone w Strategii Terytorialnej Porozumienia Ponidzie 
zadania należy zawrzeć nowe porozumienie zgodnie z „Zasadami realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”  zatwierdzonymi przez 
Ministerstwo Funduszy i polityki Regionalnej i opublikowanymi 11 sierpnia 2022 roku. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie Uchwały jest celowe i zasadne. 
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