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POROZUMIENIE
w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej

Na podstawie uprawnień nadanych jednostkom samorządu terytorialnego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając przyzwolenie swoich samorządów, tworzymy mocą tego porozumienia Aglomerację Opolską, jako
płaszczyznę współpracy.
Jesteśmy przekonani, że ścisła współpraca w ramach Aglomeracji poprawi naszą konkurencyjność,
a wspólne działania przyniosą najlepsze z możliwych efekty.
Współpraca między samorządami Aglomeracji Opolskiej będzie miała wszechstronny charakter, jednakże
w szczególności obejmie następujące dziedziny:
- planowanie strategiczne i przestrzenne
- rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów
- transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji
- transport zbiorowy
- ochronę zasobów przyrodniczych
- ochronę środowiska
- ochronę przeciwpowodziową
- oświatę, kulturę, sport i turystykę
Efektem działań podejmowanych na rzecz Aglomeracji Opolskiej winna być dalsza poprawa jakości życia jej mieszkańców.
Wymaga to jednak znacznego wzrostu aktywności obywatelskiej, kreatywności wszystkich środowisk
oraz doskonałej współpracy partnerów Aglomeracji.
Porozumienie jest deklaracją otwartą.
W celu zwiększenia potencjału Aglomeracji wyrażamy gotowość współpracy z kolejnymi samorządami
i innymi środowiskami społeczno-gospodarczymi.
Zasady współpracy partnerów tworzących Aglomerację Opolską określa załącznik do niniejszego porozumienia.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Partnerzy porozumienia uroczyście deklarują swój czynny udział w pracach
na rzecz rozwoju Aglomeracji Opolskiej
Wójt
Gminy Chrząstowice

Wójt
Gminy Dąbrowa

Helena Rogacka

Marek Leja

Wójt
Gminy Dobrzeń Wielki

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

Henryk Wróbel
Wójt
Gminy Izbicko

Wójt
Gminy Komprachcice

Brygida Pytel

Paweł Smolarek

Burmistrz Krapkowic

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Andrzej Kasiura

Artur Kotara

Wójt
Gminy Łubniany

Wójt
Gminy Murów

Krystian Baldy

Andrzej Puławski

Burmistrz Niemodlina

Prezydent
Miasta Opola

Mirosław Stankiewicz
Ryszard Zembaczyński
Burmistrz Ozimka

Wójt
Gminy Popielów

Marek Korniak
Dionizy Duszyński
Burmistrz Prószkowa

Wójt
Gminy Strzeleczki

Róża Malik
Bronisław Kurpiela
Wójt
Gminy Tarnów Opolski

Wójt
Gminy Turawa

Krzysztof Mutz

Waldemar Kampa

Wójt
Gminy Walce

Zastępca Burmistrza
Zdzieszowic

Bernard Kubata

Sybila Zimerman
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Załącznik do Porozumienia
w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej
Zasady współpracy partnerów tworzących Aglomerację Opolską
Rozwój terytorialny w Europie i w Polsce ma się opierać między innymi na obszarach zurbanizowanych,
tworzących aglomeracje silnie ze sobą powiązanych miast i ich otoczenia. Utworzona na mocy niniejszego
Porozumienia Aglomeracja Opolska (zwana dalej Aglomeracją) składa się z gmin-sygnatariuszy tego aktu.
Uczestnictwo w Aglomeracji jest dobrowolne.
Nowa, wyższa forma zarządzania tą przestrzenią pozwoli na:
1. Poszerzenie przestrzeni publicznej dla obywatelskiego zaangażowania.
2. Skoordynowane przełamywanie istniejących w naszej Aglomeracji problemów strukturalnych.
3. Wspólną realizację zasad zrównoważonego rozwoju.
4. Poprawę konkurencyjności gospodarczej i turystycznej.
5. Rozwój dialogu społecznego.
6. Sterowanie procesami, dla których granice miast i gmin są nieistotne.
7. Wzrost innowacyjności w usługach świadczonych przez samorządy lokalne.
8. Podniesienie efektywności działania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego.
9. Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Aglomeracji.
Dla osiągnięcia powyższych celów w Aglomeracji Opolskiej będą obowiązywały określone w niniejszym
dokumencie zasady wspólnego działania.
§ 1. Organizacja współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej
1. Gremium decyzyjne Aglomeracji stanowi Zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej (zwane dalej Zgromadzeniem), w skład którego wchodzą prezydent, burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących Aglomerację lub
w ich zastępstwie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie.
2. Spotkania Zgromadzenia odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.
3. Obrady Zgromadzenia prowadzi wspólnie Prezydent Miasta Opola wraz z wójtem/burmistrzem gminygospodarzem spotkania.
4. Starostowie powiatów, których gminy wchodzą w skład Aglomeracji, są zawsze zapraszani na spotkania
Zgromadzenia.
5. Do udziału w spotkaniach Zgromadzenia, w formie obserwatorów lub doradców, mogą zostać zaproszeni
przedstawiciele innych podmiotów publicznych, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców itp.
6. Zgromadzenie może powoływać zespoły negocjacyjne, zespoły robocze lub komisje problemowe o dowolnej liczbie członków dla realizacji zadań z poszczególnych obszarów działania. Zgromadzenie wskazuje
również przewodniczącego tego gremium.
7. Każdy z członków Zgromadzenia wskazuje zatrudnioną w kierowanej przez siebie jednostce osobę lub
komórkę organizacyjną, w której zakresie obowiązków znajdzie się prowadzenie spraw oraz utrzymywanie
kontaktów roboczych związanych z funkcjonowaniem Aglomeracji.
8. Ciągłość prac na rzecz Aglomeracji pomiędzy spotkaniami Zgromadzenia zapewnia Biuro Aglomeracji.
9. Do zadań Biura Aglomeracji należy:
a) organizacja prac Zgromadzenia,
b) przyjmowanie wniosków, postulatów, projektów uchwał etc. w celu wprowadzenia ich pod obrady Zgromadzenia,
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c) sporządzenie sprawozdania z działalności Aglomeracji za rok poprzedni,
d) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami Zgromadzenia,
e) inne zadania określone przez Zgromadzenie.
10. Szczegółowa organizacja i zasady funkcjonowania Biura Aglomeracji określone zostaną w odrębnym
dokumencie.
§ 2. Podejmowanie decyzji przez Zgromadzenie
1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwały, w drodze głosowania jawnego.
W zależności od charakteru sprawy stosowane są następujące sposoby głosowania:
a) w głosowaniu biorą udział wszystkie gminy tworzące Aglomerację. Każda gmina ma jeden głos. Uchwała
jest ważna, jeśli za jej podjęciem głosowało co najmniej 70% uprawnionych. Nieobecni na spotkaniu przedstawiciele gmin głosują w trybie obiegowym,
b) udział w głosowaniu biorą tylko te gminy, które finansują dany projekt. Każda gmina ma jeden głos. Uchwałę podejmuje się przy 100 % poparciu gmin zaangażowanych.
2. Do właściwości Zgromadzenia należy ocena sprawy będącej przedmiotem uchwały i wybór stosowanego
wariantu głosowania.
3. Sformułowane przez Zgromadzenie wnioski i postulaty, dotyczące interesów społeczności mieszkającej
na obszarze Aglomeracji, mogą być kierowane do władz wszystkich szczebli.
§ 3. Projekty wspólne i gospodarka finansowa
1. Decyzje i działania rodzące skutki finansowe dla budżetów gminnych podejmuje się poprzez zawieranie
umów wielostronnych. Jedną ze stron umowy jest gmina wiodąca, która dobrowolnie podejmuje się poprowadzenia danego zadania i która na tej podstawie może zlecić jego wykonanie.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny określać prawa i obowiązki partnerów a także ich wkład finansowy w realizację danego zadania.
3. Koszty wspólne działalności Aglomeracji (w tym koszty działań promocyjnych, prac studialnych, analiz
wykonywanych przez podmioty zewnętrzne itp.) ponoszone będą przez uczestników Aglomeracji.
§ 4. Kierunki rozwoju Aglomeracji
1. Zgromadzenie może przyjąć okresowy plan działań Aglomeracji, strategię rozwoju Aglomeracji, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji, programy i projekty branżowe podejmowane z inicjatywy lub na rzecz Aglomeracji oraz inne opracowania i analizy służące Aglomeracji.
2. Działania podejmowane przez Aglomerację powinny być zgodne z przyjętą strategią rozwoju.
3. W terminie do 31 marca każdego roku Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności za rok poprzedni.
§ 5. Zmiany składu Aglomeracji
1. Formuła Aglomeracji Opolskiej ma charakter otwarty.
2. Przyjęcie nowych uczestników Aglomeracji odbywa się na wniosek zainteresowanej gminy, w drodze
uchwały Zgromadzenia, podejmowanej na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt a.
3. Rezygnacja gminy z uczestnictwa w Aglomeracji odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
w tej sprawie.
4. Gmina przestaje być członkiem Aglomeracji z dniem zamknięcia i rozliczenia swoich zobowiązań finansowych względem Aglomeracji.
§ 6. Zapisy końcowe
1. Dokumenty Aglomeracji gromadzone są w Urzędzie Miasta Opola. Każdy z przedstawicieli samorządów
tworzących Aglomerację ma do nich pełny dostęp.
2. Zmiany niniejszych Zasad, odbywają się w drodze uchwały Zgromadzenia, przyjmowanej w trybie określonym § 2 ust. 1 pkt a.

