
UCHWAŁA NR XXXVII/364/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-
Ostrowska. 

§ 2. Miasto i Gminę Pleszew w Stowarzyszeniu reprezentował będzie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVII/364/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) jest samorządnym zrzeszeniem 24
jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. SAKO jest
zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym. SAKO pełni wobec władz regionalnych i krajowych funkcję Związku ZIT. Stanowi wspólną
reprezentację jednostek samorządu terytorialnego wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na
podstawie dokumentu pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” z lipca
2013 r., zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Obecny okres programowania budżetu unijnego na lata 2021-2027 zakłada kontynuację narzędzia
wspierającego rozwój terytorialny jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

W przyjętej przez Rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.)” – SOR, wskazano nowy model rozwoju regionalnego Polski. Przewidziano w nim
rozwój kraju jako społecznie i terytorialnie zrównoważony, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz
wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich regionów. Celem takiego modelu jest
wspomaganie w szczególności obszarów, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału
rozwojowego, bo utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze przez co stały się mniej odporne na różne
zjawiska kryzysowe (np. negatywne skutki procesów demograficznych).

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) – podstawowym dokumencie
strategicznym polityki regionalnej państwa, odzwierciedlenie znajdują postanowienia SOR określone w
filarze rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony. KSRR 2030 wskazuje Pleszew jako miasto średnie
tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tym samym uznane zostało za obszar strategicznej interwencji
(OSI).

W projekcie „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” zawarte są
rekomendacje, aby miejskie obszary funkcjonalne miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
były objęte interwencją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z zapisami projektu programu
„Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” instrumentem ZIT planuje się objąć m.in.
obszary, które ze względu na swoją specyfikę zostały zakwalifikowane jako miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.

Z uwagi na ścisłe powiązanie społeczne, gospodarcze i przestrzenne Miasta i Gminy Pleszew z
obszarem Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, potwierdzone w badaniu pn. Kształtowanie powiązań
funkcjonalnych Pleszewa i jego otoczenia na tle procesów społeczno-gospodarczych w regionie” włączenie
Miasta i Gminy Pleszew w strukturę SAKO jest zasadne.

Ponadto przeprowadzone w 2020 roku badanie ewaluacyjne Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ewidentnie wskazało na kierunki działań
zmierzających do poszerzenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej o Miasto i Gminę Pleszew.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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