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PROJEKT 

                  UCHWAŁA Nr .......... /21    

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia ... lutego 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Chełmża z gminami i powiatami 

tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża zgodę na uczestnictwo Gminy Chełmża w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Torunia (MOF Torunia) zdefiniowanym w Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, przyjętej uchwałą 

Nr  XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

wraz z jednostkami samorządu terytorialnego, wchodzącymi w skład MOF Torunia:
 

1) Powiatem Aleksandrowskim; 

2) Powiatem Chełmińskim; 

3) Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim; 

4) Powiatem Toruńskim; 

5) Gminą Miasta Aleksandrów Kujawski; 

6) Gminą Aleksandrów Kujawski; 

7) Gminą Bądkowo; 

8) Gminą Miasta Chełmno; 

9) Gminą Chełmno; 

10) Gminą Miasta Chełmża; 

11) Gminą Ciechocin; 

12) Gminą Miasta Ciechocinek; 

13) Gminą Czernikowo; 

14) Gminą Miasta Golub-Dobrzyń; 

15) Gminą Golub-Dobrzyń; 

16) Gminą Kijewo Królewskie; 

17) Gminą Koneck; 

18) Gminą Kowalewo Pomorskie; 

19) Gminą Lisewo; 

20) Gminą Lubicz; 

21) Gminą Łubianka;  

22) Gminą Łysomice 

23) Gminą Miasta Nieszawa; 

24) Gminą Obrowo; 

25) Gminą Papowo Biskupie;  

26) Gminą Raciążek; 

27) Gminą Radomin 

28) Gminą Stolno 

29) Gminą Miasta Toruń; 

30) Gminą Unisław; 

31) Gminą Waganiec; 

32) Gminą Wielka Nieszawka; 
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33) Gminą Zakrzewo; 

34) Gminą Zbójno; 

35) Gminą Zławieś Wielka. 

 

2. W celu realizacji zadań przewidzianych w ramach MOF Torunia upoważnia się  Wójta 

Gminy Chełmża do zawarcia Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz integracji 

społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Torunia.  

 

§ 2. Warunki współpracy stron zostały określone w treści Porozumienia, którego projekt 

stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady  

                               

                                                                                                      Janusz Iwański 
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Kierownik referatu PIR 

 

 

 



DRUK NR 5 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr …/2021 Rady Gminy Chełmża z dnia ... lutego 2021 r. 

  

1) Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania uchwały. 

Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na uczestnictwo gminy 

we współpracy z pozostałymi gminami oraz powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia (MOF Torunia). Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (Strategia) przyjętej 

Uchwałą Nr XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 

2020 r. Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) w województwie wyznaczono wokół 5 

największych miast. Na II. poziomie wyróżniono dwa obszary prowadzenia polityki 

terytorialnej – toruński i bydgoski. Celem delimitacji obszarów funkcjonalnych jest realizacja 

na ich terenie założeń polityki terytorialnej w latach 2021-2027, polegającej m.in. na 

budowaniu silniejszych relacji wewnętrznych oraz podnoszeniu potencjału rozwojowego MOF 

na bazie miasta rdzenia i otaczających go gmin. Zgodnie z zapisami przyjętej Strategii  liderem 

oraz koordynatorem partnerstwa  MOF jest prezydent ośrodka rdzeniowego. Przedmiotowa 

współpraca stanowi podstawę dla realizacji instrumentu jakim są Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Zasady współpracy Stron przy 

realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zostaną ujęte w odrębnym 

Porozumieniu.  

2) Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. 

Obecnie na szczeblu rządowym i regionalnym trwają prace dotyczące przyszłej perspektywy 

finansowej 2021-2027. Charakter współpracy w ramach partnerstwa oraz kierunki interwencji 

zostaną sprecyzowane przez Partnerów w dokumencie programowym, tj. plan działań/strategia, 

którego szczegółowy zakres określi dokument „Polityka terytorialna województwa kujawsko-

pomorskiego” opracowany przez Samorząd Województwa. Ponadto w założeniach polityki 

terytorialnej określonych w Strategii podkreślono, że instrument ZIT może być realizowany 

wyłącznie w granicach miejskich obszarów funkcjonalnych wskazanych w dokumentach 

strategicznych. Polityka terytorialna jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności za ośrodki 

miejskie oraz powiązane z nimi obszary funkcjonale. 

3) Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. 

W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w dokumencie Strategii, na potrzeby 

realizacji polityki terytorialnej w nowej perspektywie, na II. poziomie polityki terytorialnej  

w województwie kujawsko-pomorskim wyznaczony został, po wcześniejszym uzgodnieniu 

między zainteresowanymi samorządami, MOF Torunia. Podjęcie niniejszej uchwały jest 

wymagane, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu 

potwierdzenia woli uczestnictwa gminy w tej formule współpracy. Z uwagi na odrębność 

pozycji ustrojowej organów powiatu i odmienności w uregulowaniu ich kompetencji, zawarcie 

porozumień przez powiaty nie wymaga zgody organu stanowiącego. 

4) Przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, 

finansowych, moralnych. 

Współpraca w ramach MOF Torunia ma na celu zwiększenie efektywności podejmowanych 

działań oraz realizację zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy 

na potrzeby oraz problemy rozwojowe ośrodka stołecznego i obszarów powiązanych z nim 

funkcjonalnie. Istotą wdrażania instrumentów polityki terytorialnej w perspektywie 2021-2027 
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będzie realizacja partnerskich projektów przyczyniająca się do lepszego wykorzystania 

możliwości zrzeszonych JST. Tak delimitowana przestrzeń stanowi istotną podstawę do 

prowadzenia zintegrowanego zarządzania terytorialnego, jak również umożliwia wzmocnienie 

potencjału i konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski.   


