
UCHWAŁA NR XLI/403/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz 
porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 10g ust.4, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 
Dz.U z 2019r. poz. 1461) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu 

przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego 

Sandomierz na lata 2021-2030 §3 otrzymuje brzmienie: "1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa   Świętokrzyskiego". 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym oraz znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju wprowadziły możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego gmin 
powiązanych ze sobą funkcjonalnie i tym samym przepisy umożliwiły wspólne planowanie działań 
rozwojowych. Zgodnie z postanowieniami art. 10g ustawy o samorządzie gminnym gminy sąsiadujące, 
powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego, będącą wspólną 
strategią rozwoju tych gmin, w zakresie ich terytorium. 
Dokument będzie uwzględniał analizę społeczną, gospodarczą i przestrzenną  MOF Sandomierz, umożliwi 
skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i 
problemy samorządów, zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w formule współpracy partnerskiej. Strategia będzie opracowywana w modelu 
partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym i innym uzgodnieniom wynikającym z 
obowiązujących przepisów oraz zostanie przedłożona radom gmin do uchwalenia. Niezbędne będzie 
zachowanie spójności z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym. Koszty 
opracowania i realizacji Strategii poniosą budżety samorządów, których opracowywany dokument dotyczy.  
 
Rada Miasta Sandomierza w Uchwal Nr XL/385/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku wyraziła zgodę na 
zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030. 
 
Wojewoda Świętokrzyski zawiadomieniem z dnia 14 września 2021r. znak: PNK.I.4131.86.2021 wszczął 
postępowanie nadzorcze, w którym zakwestionował zapis §3 uchwały wskazując, że uchwała rady gminy 
wyrażająca wolę przystąpienia do realizacji określonego przedsięwzięcia międzygminnego, poprzedzająca 
zawarcie porozumienia, nie podlega promulgacji. W związku  
z powyższym zasadne jest zastosowanie się do wytycznych organu nadzorującego poprzez zmianę zapisów 
§3 uchwały.  
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