
UCłIWAŁA NR XIV/9812019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29. ierpnia 20]9 roku

w sprat ie równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego, przy podziale

śro-dków unijnycb na lała 2021- 2027.

na podstawie § IS ust. 2~pkt 4 Statutu Powiatu Kolskiego (Dz. Urz. Woj, Wlkp., z 2018r., poz.

7447 ze zm.), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Rada Powiatu Kol kiego wyraża stanowi. ko, w którym to apeluje o zachowanie równych szans dla

jedno tek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021 - 2027,

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwał)' powierza się Przewodni zacemu Rady Powiatu Kolskiego,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzas adn ienie
do Ucbwaly f IV/9R12019
Rad Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Stosownie da § 15 uSL. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Kol 'kiego, rada powiatu w drodze uchwał

może podejmować apele zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do

określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa

Wielkopolskiego do 2030 (Strategia Wielkopolska 2030) uraz nad Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2021 -2027 (WRPO 202] ). Rada Powiatu

Kolskiego apeluje do Zarządu Województwa Wielkopulskiego o uwzględnienie 'IN nowej

perspektywie równych zasad dla jednostek samorządu terytorialnego przy aplikowaniu o środki

unijne.



Załącznik nr J
do Uchwały
, r XfVJQ812019
Rady Powlatu Kolskiego
z dnta 29.08. 2019 ro u

Stano Isko

Rady Powiatu Kolskiego

'W zakresie równych zaas dla jednoste samorządu terytorialnego przy podziale

środków unijujlch na lata 2021 - 2021

W związku z trwają ymi pracami Samorządu Województwa Wielkopolskiego nad

opracowaniem Strategii ROZ1NOjU Województwa Ielkopolskicgo do 2030r. (Strategia

Wielkopolska 2030) uraz Regionalnego Programu Op raeyjnego dla województwa wielkopol iego

na lata 202]-2027 (WRPO 202]+) Rada Powiatu Kolskiego zwraca się z apetem do Zarządu

Województwa Wi Ikopolskiego () uwzględnienie w przedmiotowych dokum ntach potrzeb

szystki h samorządów na zasadach ró~no' ci szans,

W perspektywie finansowej [la lala 202]-2027 jednostki s która samorzadov ego będą

stanowiły największą grupę beneficjentów. Wielkość funduszy unijnych przyznanych dla

samorządów stworzy nowe możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz

umożliwi zrealizowanie przez samorządy wi lu inwestycji ..

W obecnie trwającej perspektywie finansowej amorzady będące w obszarach

Zintegsowanej Inwestycji Terytorialnej oraz w Obszarach Strateg' cznej Interwencji miały większy

dostęp do środków unijnych. ponieważ korzystały z a! okacj i pruznaczonej łącznie dla tych

obszarów. ale również mogły korzystać ze śmo ów w puli ogólnej. Mając powyższe na uwadze

podział środków z funduszy unijnych w obecn j perspektywi nie daje równych szans rozwoju

wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, w tym powiatowi kolskiemu,

W związku Z powyższym Rada Powiatu Kolskiego zwraca ię z apelem do Zarządu

Województ a: Wielkopołskiego o uwzgl dnienie potrzeb wszystkich samorządów w nowej

perspektywie finansowej zgodnie 7. zasadą równości szans,
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