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UCHWAŁA  NR ……… 

RADY  MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……….….. 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2022r., poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie oraz przystąpienie gminy Izbica Kujawska wspólnie z : 

1) Miastem Włocławek 

2) Powiatem Włocławskim 

3) Gminą Miasto Kowal 

4) Gminą Baruchowo 

5) Gminą Choceń 

6) Gminą Boniewo 

7) Gminą Brześć Kujawski 

8) Miastem i Gminą Chodecz 

9) Gminą Fabianki 

10) Gminą Kowal 

11) Gminą Lubanie 

12) Gminą Lubień Kujawski 

13) Gminą Lubraniec 

14) Gminą Włocławek 

do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Włocławka z siedzibą we Włocławku. 

§ 2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego, dążenie do 

zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, podnoszenie jakości usług 

publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz 

efektywne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych, w tym dostępnych w ramach instrumentów 

polityki terytorialnej województwa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 
 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. 

wyrażono wolę utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim. Podobne uchwały zostały podjęte przez 

wszystkie rady gmin MOF Włocławka, Miasto Włocławek oraz Radę Powiatu Włocławskiego. 

Ww. jednostki samorządu terytorialnego wyraziły zgodną wolę utworzenia stowarzyszenia, 

którego głównym celem będzie współdziałanie w zakresie zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Włocławka, podnoszenie jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz efektywne i racjonalne wykorzystanie środków 

finansowych, w tym dostępnych w ramach instrumentów polityki terytorialnej województwa. 

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele w szczególności poprzez: programowanie i 

wdrażanie wspólnej strategii i planów działań, inicjowanie i koordynację działań związanych z realizacją 

wspólnych przedsięwzięć, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wspólnych działań, ochronę 

wspólnych interesów członków Stowarzyszenia. 

Zawiązanie stowarzyszenia umożliwi m.in. pozyskanie i wykorzystanie środków w ramach polityki 

terytorialnej województwa, a także wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację wspólnych zadań. 

Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego jest zgodna z założeniami Strategii rozwoju 

miasta Włocławek 2030+, Strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do 2030 roku – 

Strategii Przyspieszenia 2030+, a także dokumentami służącymi realizacji polityki spójności na lata 2021-

2027 w Polsce. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


