
          

 

Uchwała nr 370/LIV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 27 października 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do Partnerstwa 

„Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 10g ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z póź. zm.), uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do Partnerstwa „Obszar 

Funkcjonalny Miasta Płocka” zwanego dalej OFMP z: 

1) Gminą - Miasto Płock z siedzibą przy ul. plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock; 

2) Gminą Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin; 

3) Gminą Miasto Sierpc z siedzibą przy ul. Piastowskiej 11A, 09-200 Sierpc; 

4) Powiatem Gostynińskim z siedzibą przy ul. R. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin; 

5) Powiatem Płockim z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Płock; 

6) Powiatem Sierpeckim z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2A, 09-200 Sierpc; 

7) Innymi gminami podregionu płockiego (NTS3), które zadeklarowały udział w Partnerstwie. 

 

§ 2. 

1. Liderem OFMP jest główne miasto obszaru – Gmina - Miasto Płock. 

2. Celem Partnerstwa jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju  miast, 

gmin i powiatów podregionu płockiego (NTS3), w szczególności współpraca w zakresie 

opracowania strategii dla OFMP, niezbędnej do wdrożenia mazowieckich strukturalnych 

inwestycji terytorialnych. 

 

§ 3. 

1. Szczegółowe warunki udziału w Partnerstwie OFMP zostaną określone w porozumieniu 

międzygminnym pomiędzy Partnerami wymienionymi w § 1. 

2. Partnerzy porozumienia będą działali aktywnie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów 

współpracy. 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gostynina do zawarcia porozumienia międzygminnego,  

o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4. 

 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 5. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Hubert Reder 

  

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Płock jako lider Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, obejmującego powiaty: płocki, 

sierpecki, gostyniński oraz miasto Płock, zainicjował prace związane z opracowaniem strategii 

Partnerstwa. Dokument będzie wyznaczał kluczowe cele rozwoju uzgodnione przez samorządy, a 

także będzie stanowił spełnienie wymogu dotyczącego mazowieckich strukturalnych inwestycji 

terytorialnych w regionie płockim. 

Zawarte w dokumencie projekty zintegrowane będą ważne dla rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru i umożliwią pozyskiwanie środków europejskich w nowej perspektywie. 

Opracowanie strategii jest dodatkowo wspierane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz Związek Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus 

(CWD+). 

 


