
Uchwała Nr XVII/25/2021 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem 

współdziałania w ramach  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-

Zdroju na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 10g w zw. z art.10f ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 3 pkt.3 i art. 6  

ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1295 ze zm.), a także w związku z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+ obowiązującej na mocy Uchwały nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 29 marca 2021 r. uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1.Wyraża się wolę podjęcia współpracy Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania 

w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska–Zdroju (MOF Buska-Zdroju). 

2.Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030. 

3. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego gmin w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (MOF), które będzie określało zasady współpracy gmin przy programowaniu 

i wdrażaniu Strategii. 

§ 2 

1.Warunki współpracy w zakresie realizacji zapisów § 1 ust. 2, 3 określać będą porozumienia 

międzygminne zawarte pomiędzy Gminami. 

2.Każda z gmin (sygnatariuszy porozumienia) zapewni własny wkład finansowy celem opracowania 

i wdrażania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

§ 3 
Określa się zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z trwającymi pracami nad uruchomieniem nowego okresu programowania Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję dot. 

kontynuacji prac nad delimitacją podejścia terytorialnego realizowanego w perspektywie finansowej 

2021-2027.  

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Buska-Zdroju został wskazany w Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i obejmuje miasto rdzeniowe Busko-Zdrój oraz gminy 

miejsko-wiejskie: Busko-Zdrój (obszar wiejski) i Stopnica.  

 

Mając na uwadze rozwój regionu, pobudzenie gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców 

gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju, należy podjąć współpracę 

oraz działania w celu wypracowania założeń i projektów do realizacji w okresie programowania UE 

na lata 2021-2027.  

W celu działań przygotowawczych należy zawrzeć stosowne porozumienie gmin w celu 

współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju i przystąpić do 

opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju, stającej się 

jednym z narzędzi gmin należących do obszaru funkcjonalnego w celu skutecznego aplikowania  

o środki unijne. 

Dokument strategii pozwoli jednostkom samorządu należącym do MOF prowadzić w sposób 

racjonalny i efektywny działania dla osiągnięcia celów strategicznych zsynchronizowanych z nową 

perspektywą unijną na lata 2021-2027. W sposób szczególny umożliwi to realizację Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, czyli pakietów projektów, które muszą zostać przygotowane i wdrożone 

przez partnerstwa samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny.   

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwała jest zasada i konieczna. 

 

 


