
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej  Trzcianki  w sprawie  współuczestnictwa 
gminy  Trzcianka  w  tworzeniu  „Europejskiego  Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej - Eurodystrykt TransOderana”

I. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej w ogólności.

Europejskie  Ugrupowanie  Współpracy  Terytorialnej  jest  strukturą  prawną 

mającą  swoje  umocowanie  w  rozporządzeniu  WE  nr  1082/20061 oraz  w  prawie 

krajowym2. Jest to podmiot posiadający własną osobowość prawną (art. 1 ust. 3 rozp. 

o  EUWT).  Realizuje  zadania  z  zakresu  ułatwiania  i  upowszechniania  współpracy 

transgranicznej,  transnarodowej  lub międzyregionalnej  między członkami,  których 

celem jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej (art. 1 ust. 2 rozp. o 

EUWT). Zadania powinny być określone w konwencji uzgodnionej przez członków 

Ugrupowania.  Jednocześnie  zadania  EUWT powinny  ograniczać  się  do  realizacji 

programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię 

Europejską  za  pomocą  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności (art. 7 o EUWT).

II. Europejski Region Modelowy Eurodystrykt TransOderana EUWT.

„Eurodystrykt  TransOderana  EUWT”  ma  być  strukturą  łączącą  polskie 

i niemieckie jednostki samorządu terytorialnego położone w obszarze oddziaływania 

linii  kolejowej  Berlin-  Kostrzyn  nad  Odrą-  Gorzów  Wielkopolski-  Piła.  Obszar 

Oddziaływania  obejmuje  jednostki  położone  w  pasie  do  15  km  na  północ  i  na 

południe  od  linii  Kolei  Wschodniej.  Rozwój  międzynarodowej  infrastruktury 

kolejowej  przyczyni  się  do  wzrostu  konkurencyjności  regionów oraz  do  rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

Struktury „Eurodystryktu TransOderana EUWT” określi statut.

Celem  „Eurodystryktu  TransOderana  EUWT”  jest  realizowanie  zadań 

wyznaczonych  przez  rozp.  o  EUWT  oraz  polską  ustawę  o  EUWT.  Zadania 
1  Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.7.2006 r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Dziennik Urzędowy L 210 z dnia 31.7.2006 r., str. 19-24, dalej 
zwane rozp. o EUWT

2  Zob. ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 
218, poz. 1390 ze zm.). 



powierzone EUWT mają służyć integracji regionu po stronie polskiej i niemieckiej. 

Szczegółowe zadania zostaną bliżej określone w konwencji przyszłego ugrupowania. 

Mają  one  być  komplementarne  wobec  zadań  obecnie  istniejącego  Europejskiego 

Ugrupowania Interesów Gospodarczych działającego pod nazwą „IGOB Wspólnota 

Interesów Kolej Berlin- Gorzów Wlkp. EUIG”. Zaangażowanie władz powinno być 

spoiwem lokalne społeczności, a zarazem przyczynić się do rozwoju gospodarczego 

i cywilizacyjnego wspólnot lokalnych. 

 

III. Proces  tworzenia  Eurodystryktu  TransOderana  EUWT  i  potrzeba  podjęcia 

uchwały.

W  chwili  obecnej  zespół  roboczy  opracowuje  dokumenty  (konwencję 

i statut) przyszłego ugrupowania, które mają być przedłożone właściwym organom 

krajowym  i  Unijnym.  Rada  Podejmie  ostateczną  uchwałę

o przystąpieniu do ugrupowania po przedstawieniu jej dokumentów ugrupowania w 

wersji ostatecznej (zob. art. 18 ust. 2 pkt 12a) ustawy o samorządzie gminnym i art. 5 

ust.  1  ustawy  o  EUWT).  Zakłada  się,  iż  zgromadzenie  założycielskie  członków 

EUWT odbędzie się w połowie 2013 r., zaś ugrupowanie rozpocznie działalność od 

dnia 1 stycznia 2014 r.

Zainteresowane uczestnictwem w EUWT jednostki samorządu terytorialnego mogą 

podjąć  uchwałę  upoważniającą  organy wykonawcze jednostki,  do  uczestnictwa w 

opracowaniu treści dokumentów ugrupowania.

Uczestnictwo w procesie  tworzenia  „TransOderana  EUWT” jest  całkowicie 

dobrowolne. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu 

współpracy  terytorialnej  niniejsza  uchwała  podejmowana  jest  bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady. 


