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POROZUMIENIE  

w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

TEKST JEDNOLITY  z dnia          grudnia 2018r.  

uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem z dnia         grudnia 2018 r. 

zawarte w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ) [ustawy wdroŜeniowej] pomiędzy: 

 

1. Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez Prezydenta – Pana Rafała Bruskiego 

2. Gminą Miasta Toruń, reprezentowaną przez Prezydenta – Pana Michała Zaleskiego 

3. Gminą Białe Błota, reprezentowaną przez Wójta – Pana Dariusza Fundatora 

4. Gminą ChełmŜa, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jacka Czarneckiego 

5. Gminą Czernikowo, reprezentowaną przez Wójta – Pana Tomasza Krasickiego 

6. Gminą Dąbrowa Chełmińska, reprezentowaną przez Wójta – Pana Radosława 

Ciechackiego 

7. Gminą Dobrcz, reprezentowaną przez Wójta – Pana Andrzeja Berdycha 

8. Gminą Koronowo, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Patryka Mikołajewskiego  

9. Gminą Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jacka 

śurawskiego 

10. Gminą Lubicz, reprezentowaną przez Wójta – Pana Marka Nicewicza 

11. Gminą Łabiszyn, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jacka Idziego Kaczmarka 

Gmina Lubicz 
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12. Gminą Łubianka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jerzego Zająkałę 

13. Gminą Łysomice, reprezentowaną przez Wójta – Pana Piotra Kowala 

14. Gminą Miasta ChełmŜa, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jerzego 

Czerwińskiego 

15. Gminą Nakło nad Notecią, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Sławomira 

Napierałę 

16. Gminą Nowa Wieś Wielka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Wojciecha Oskwarka 

17. Gminą Obrowo, reprezentowaną przez Wójta – Pana Andrzeja Wieczyńskiego 

18. Gminą Osielsko, reprezentowaną przez Wójta – Pana Wojciecha Sypniewskiego 

19. Gminą Sicienko, reprezentowaną przez Wójta – Pana Piotra Chudzyńskiego 

20. Gminą Solec Kujawski, reprezentowaną przez Burmistrza – Panią Teresę Substyk   

21. Gminą Szubin, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Mariusza Piotrkowskiego 

22. Gminą Wielka Nieszawka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Krzysztofa Czarneckiego 

23. Gminą Zławieś Wielka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jana Surdykę 

24. Powiatem Bydgoskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana 

Wojciecha Porzycha i Wicestarostę  - Pana Zbigniewa Łuczaka  

25. Powiatem Toruńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana Marka 

Olszewskiego i Wicestarostę - Pana Michała Ramlau, 

 

zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”. 

§ 1. 

Słownik 

1. ZIT wojewódzki - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie miast wojewódzkich 

Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie słuŜące 

rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych, 

zwany dalej ZIT. 

2. BTOF – Bydgosko - Toruński Obszar Funkcjonalny, w skład którego wchodzą Strony 

niniejszego Porozumienia. 

3. ZIT BTOF – strony niniejszego Porozumienia realizujące wspólne działania w ramach ZIT 

wojewódzkiego. 

4. RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020.  

5. IP RPO WK-P – Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

6. IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

7. MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
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8. Komitet Monitorujący RPO WK-P - niezaleŜne ciało doradczo-opiniodawcze dla 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, które udziela rekomendacji w zakresie wszelkich 

dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdraŜania funduszy strukturalnych, 

zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak  

i zarządzania środkami strukturalnymi. 

9. POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. 

10. Ustawa wdroŜeniowa - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1146). 

11. KOP – Komisja Oceny Projektów powołana wspólnie przez IZ RPO WK-P i IP RPO WK-P 

kaŜdorazowo do przeprowadzanych konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, w 

której funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel IP RPO WK-P. Zasady pracy KOP 

oraz podział kompetencji pomiędzy przedstawicielami IZ RPO WK-P i IP RPO WK-P 

określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 

przyjmowany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Porozumienie zostaje zawarte w celu: 

1) wspólnej realizacji ZIT przez Strony Porozumienia, działające wspólnie jako ZIT BTOF, 

2) wzmocnienia powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF, 

3) wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz 

sposobów ich rozwiązywania, z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru, 

4) przygotowania i realizacji wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

dla BTOF,  

5) aktywnego współdziałania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą 

zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. 

2. Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar BTOF, w skład którego wchodzą Strony 

Porozumienia. 

3. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, Ŝe Miasto Bydgoszcz będzie pełnić funkcję 

Instytucji Pośredniczącej dla RPO WK-P 2014-2020, zwaną dalej IP RPO WK-P.  

4. Zadania IP RPO WK-P będą realizowane przez organ wykonawczy Miasta Bydgoszcz - 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

5. Działania Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentującego Strony Porozumienia będą 

podejmowane w zakresie realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz 

w celu wykonywania decyzji (uchwał) podjętych przez członków Komitetu Sterującego 

ZIT BTOF i Zarządu ZIT BTOF, na zasadach określonych w Porozumieniu. 
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6. Strony Porozumienia udzielają Prezydentowi Miasta Bydgoszczy umocowania do: 

1) reprezentowania ich, w tym do składania oświadczeń woli w ich imieniu, na zasadach 

określonych niniejszym Porozumieniem w procesie negocjacji, ustanawiania i 

realizacji ZIT wobec MIiR, IZ RPO WK-P oraz innych podmiotów, w zakresie zadań 

dotyczących: 

a) współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla 

projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu 

zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, 

b) zatwierdzania kryteriów konkursowych, o których mowa w ppkt a, w ramach 

prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, 

c) współtworzenia harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT  

wojewódzkiemu, 

d) ogłaszania naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, 

e) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR z 

zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej 

dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 

 
- na  etapie preselekcji -  przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich       

  oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,  

 

- na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów  

                           zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT), 

                         - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych  
   projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy        
   rankingowej),  

  
                         - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy  
                           wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,  

 
- dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej  

                           przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do      
                           zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 
 
 

        f)   w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez  

                      zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, Ŝe     

                      nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalno- 

                      merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 

 
              - na  etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów  
                zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT), 
 
              - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych     
                projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy  
                rankingowej),  
 
              - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy  
                wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,  
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              - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej  
                         przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do  
                         zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 
 

                  g)  w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez   

                       zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, Ŝe nabór   

                       wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalnej dokonuje  

                       Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:  

   - na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów  na    
     podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący, 
 
   - na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów  
     zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT), 
 
   - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych  
     projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy  
     rankingowej),  

 
   - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy  
     wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,  
 

         - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  
           przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów                   
           i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 
 
         - tryb ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pozyskania przez Instytucję  

           Pośrednicząca ekspertów zewnętrznych, 

                h)  w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFS, dla  

                     którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu etapy oceny formalno- 

                     merytorycznej i negocjacji dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 

 
    - na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie  
      kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze  
      Strategią ZIT), 
 
    - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych  
      projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy  
      rankingowej),  
 

                - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy  
                  wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,  
 
                - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  
                  przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów                            
                  i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 
   

                  i)  w przypadku trybu pozakonkursowego:  

 
                   - na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie  
                     kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności ze  
                     Strategią ZIT), 
 
                   - przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P                          
                     w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego. 

 

                       j)  przewodniczenie KOP jako przedstawiciel IP RPO WK-P, 
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2) przyjmowania i przedkładania Strategii ZIT do ustawowego zaopiniowania przez MIiR 

 i IZ RPO WK-P, 

3)    realizacji innych zadań wynikających ze współpracy IP RPO WK-P i IZ RPO WK-P w 

    zakresie realizacji ZIT. 

7. Szczegółowy zakres zadań IP RPO WK-P związanych przynajmniej z wyborem projektów 

do dofinansowania określa porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji 

Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 z dnia 29 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami. 

 
8. Strony Porozumienia dofinansowują działalność ZIT BTOF na zasadach określonych  

w § 6  Porozumienia. 

 
9. Siedzibą ZIT BTOF jest Miasto Bydgoszcz. 

 
10. Zgodnie z krajową polityką rozwoju Strony Porozumienia przyjmują, iŜ w perspektywie 

roku 2020 rola najwaŜniejszych ośrodków miejskich kraju, którymi są miasta 

wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w procesach rozwojowych kraju moŜe wzrosnąć 

ze względu na ich potencjał intelektualny, koncentrację funkcji gospodarczych 

oraz zagospodarowanie infrastrukturalne. 

 
11. Strony Porozumienia stwierdzają, Ŝe niezbędne jest wykorzystanie potencjału miast, 

gmin i powiatów wchodzących w skład BTOF, poprzez podjęcie skoordynowanych 

działań Stron Porozumienia, celem wzmocnienia zdolności do absorpcji środków 

zewnętrznych i kreowania warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na 

teren całego województwa. 

 
12. Porozumienie zostaje zawarte na czas wdraŜania i rozliczania projektów realizowanych  

w ramach Strategii ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi. 

 
13. Na potrzeby realizacji Porozumienia tworzy się następujące wewnętrzne formy 

organizacyjne ZIT BTOF:  

 
1) Komitet Sterujący ZIT BTOF, 

2) Zarząd ZIT BTOF, 

3) Biuro ZIT BTOF. 
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§ 3 

Komitet Sterujący ZIT BTOF  

1. Komitet Sterujący ZIT BTOF, zwany dalej KS, tworzą prezydenci, burmistrzowie, wójtowie 

oraz starostowie jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ZIT BTOF. 

 
2. W skład KS wchodzi równieŜ, bez prawa głosu, przedstawiciel IZ RPO WK-P, który pełni 

funkcję opiniodawczo-doradczą. 

 
3. Członkowie KS uczestniczą w jego pracach, w tym w podejmowaniu decyzji, osobiście     

lub za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela. 

 
4. Do zadań KS naleŜy: 

1) opiniowanie:  

a) strategii ZIT wraz z listą projektów stanowiącą integralną część Strategii oraz jej 

aktualizacji, 

b) projektu porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP RPO WK-P dotyczących 

realizacji ZIT, 

2) uchwalanie: 

a) budŜetu Biura ZIT BTOF,  

b) regulaminów pracy KS i Zarządu ZIT BTOF, 

3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu ZIT BTOF, z wyłączeniem 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu ZIT BTOF, 

4) udział przedstawiciela kaŜdego z członków KS w pracach nad współtworzeniem: 

a) kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów 

pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez  

Komitet Monitorujący RPO WK-P, 

b) harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, 

5) w przypadku wspólnego posiedzenia wszystkich członków Podkomisji w ramach KOP 

IP RPO WK-P – udział przedstawiciela KS w tym posiedzeniu jako obserwatora.  

 

5. Decyzje i opinie KS związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 4, pkt 1-2 i 4 są 

wiąŜące dla Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentującego Strony Porozumienia.  

6. KS moŜe przekazać do zaopiniowania partnerom społecznym (w tym m.in. sektorowi 

pozarządowemu, środowiskom naukowym, gospodarczym i innym) projekty dokumentów 

stanowiących podstawę do podejmowania merytorycznych decyzji. 

 
7. Współprzewodniczącymi KS są Prezydenci Miast Bydgoszczy i Torunia. 

 
8. Posiedzenia KS zwołują obaj Współprzewodniczący KS, działając łącznie. 



8 

 

 
9. Prowadzenie obrad KS powierza się naprzemiennie jednemu ze Współprzewodniczących, z 

tym Ŝe obradom pierwszego posiedzenia będzie przewodniczył Prezydent Miasta 

Bydgoszczy. 

 
10. KaŜdemu z członków KS przysługuje jeden głos w głosowaniach w KS. 

 
11. Decyzje i opinie KS podejmowane są w drodze konsensusu wszystkich członków KS. 

 
12. W przypadku niemoŜliwości osiągnięcia konsensusu, decyzja i opinia moŜe być podjęta 

kwalifikowaną większością 3/4 głosów wszystkich członków KS, przy czym głos Miasta 

Bydgoszczy i głos Gminy Miasta Toruń musi być „za”. 

 
13. Decyzje i opinie KS podejmowane są w formie uchwał. 

§ 4. 

Zarząd ZIT BTOF 

1. W skład Zarządu ZIT BTOF, zwanego dalej Zarządem, wchodzą: Prezydent Miasta 

Bydgoszczy i Prezydent Miasta Torunia oraz nie więcej niŜ sześciu członków wybranych 

przez KS w głosowaniu zgodnie z § 3. 

 
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w jego pracach, w tym w podejmowaniu decyzji, 

osobiście lub za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela. 

 
3. Przewodniczącym Zarządu jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, który pełni funkcje 

reprezentacyjne w imieniu Zarządu.  

 
4. Wiceprzewodniczącym Zarządu jest Prezydent Miasta Torunia. 

 
5. Do zadań Zarządu naleŜy: 

1) przygotowanie i przedkładanie KS projektów uchwał związanych z wykonywaniem 

zadań, o których mowa w § 3 ust. 4, 

2) realizacja uchwał podjętych przez KS, 

3) organizacja prac KS, w tym ustalanie zakresu jego prac, 

4)  wybór ekspertów do KOP, 

5) opracowanie „Planu Komunikacji Wewnętrznej”, 

6) opiniowanie: 

a) zakresu tematycznego wniosków o dofinansowanie ze środków POPT, związanych z 

zadaniami realizowanymi przez ZIT BTOF, 

b) kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów 

pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu zatwierdzanych przez 

Komitet Monitorujący RPO WK-P, 
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c) harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, 

d) listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny (w konkursach z etapem 

preselekcji), 

e) listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w 

tym listy rankingowej),  

f) załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania, 

zawierającego informacje o projekcie wybranym do dofinansowania, 

 

7)  realizacja innych zadań związanych z wdroŜeniem Strategii ZIT. 

 

6. Decyzje i opinie Zarządu związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 5 w zakresie 

w jakim nie naleŜą do kompetencji KS, są wiąŜące dla Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

reprezentującego Strony Porozumienia. 

 
7. Sprawy niepodjęte przez Zarząd nie mogą zostać przekazane KS do dalszego 

procedowania. 

 
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy. Posiedzenie 

moŜe być zwołane równieŜ na pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad 

wraz z uzasadnieniem złoŜony przez minimum trzech Członków Zarządu, w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 7 dni.  

 
9. KaŜdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos w głosowaniach w Zarządzie.  

 
10. Decyzje i opinie Zarządu podejmowane są w drodze konsensusu wszystkich członków 

Zarządu. 

 
11. W przypadku niemoŜności osiągnięcia konsensusu, decyzja i opinia moŜe być podjęta 

kwalifikowaną większością 3/4 głosów wszystkich członków Zarządu, przy czym głos 

Miasta Bydgoszczy i głos Gminy Miasta Toruń musi być „za”. 

§ 5 

Biuro ZIT BTOF 

1. Do zadań Biura ZIT BTOF, zwanego dalej Biurem, naleŜy obsługa niniejszego 

Porozumienia. 

 
2. Funkcjonowanie Biura zapewnia Przewodniczący Zarządu - Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

 
3. Biuro będzie funkcjonowało w Bydgoszczy, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu 

Miasta Bydgoszczy.  
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§ 6 

Zobowiązania finansowe 

1. Koszty funkcjonowania ZIT BTOF będą finansowane z POPT na lata 2014-2020, na 

zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą tym Programem oraz przez Strony 

Porozumienia. 

 
2. Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego wynikające z potrzeby 

zapewnienia wkładu własnego w realizację projektów w ramach ZIT stanowią koszt 

własny w budŜetach poszczególnych Stron Porozumienia. 

 
3. W przypadku nieprawidłowości finansowych lub konieczności zwrotu środków 

związanych z realizacją projektów w ramach ZIT lub dotacją z POPT, Strony Porozumienia 

zobowiązują się do ponoszenia kosztów wynikających z nieprawidłowości powstałych w 

wyniku swojego działania lub zaniechania. 

 

§ 7 

Polityka informacyjna 

1. Informacje bieŜące oraz korespondencja w sprawie realizacji ZIT z IZ RPO WK-P i MIiR, 

oraz inna mogąca mieć wpływ na funkcjonowanie ZIT BTOF jest jawna dla wszystkich 

Stron Porozumienia. 

 
2. Zasady polityki informacyjnej w ZIT BTOF zostaną opracowane przez Zarząd w 

dokumencie „Plan Komunikacji Wewnętrznej”. 

 

3. Nadzór nad polityką informacyjną w ZIT BTOF prowadzi Przewodniczący Zarządu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe zasady współpracy będą przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami 

Porozumienia. 

 
2. Strony Porozumienia stwierdzają, iŜ niniejsze Porozumienie moŜe ulec zmianie z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
3. Zmiany w treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron 

Porozumienia.  
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4. Strony Porozumienia nie wykluczają kontynuowania przyszłej współpracy w innej formie 

organizacyjnej uprawnionej do wykonywania zadań IP RPO WK-P lub pozyskiwania 

środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć. 

 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595). 

 
6. Stosownie do postanowienia art. 13 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.). Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
7. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 27 jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla kaŜdej ze stron porozumienia, 1 egzemplarz dla Ministra Inwestycji                   

i Rozwoju, oraz 1 egzemplarz dla IZ RPO WK-P.  

 
8. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  

  

……………………………………………… 

Miasto Bydgoszcz 

……………………………………………… 

Gmina Miasta Toruń 

   

   

………………………………

Gmina Białe Błota 

………………………………… 

Gmina ChełmŜa 

………………………………

Gmina Miasta ChełmŜa 

   

   

……………………………… 

Gmina Czernikowo 

………………………………… 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 

……………………………… 

Gmina Dobrcz 

   

   

……………………………… 

Gmina Koronowo 

………………………………… 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

……………………………… 

Gmina Lubicz 
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……………………………… 

Gmina Łabiszyn 

………………………………… 

Gmina Łubianka 

……………………………… 

Gmina Łysomice 

   

   

……………………………… 

Gmina Nakło nad Notecią 

………………………………… 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

……………………………… 

Gmina Obrowo 

   

   

……………………………… 

Gmina Osielsko 

………………………………… 

Gmina Sicienko 

……………………………… 

Gmina Solec Kujawski 

   

   

……………………………… 

Gmina Szubin 

………………………………… 

Gmina Wielka Nieszawka 

……………………………… 

Gmina Zławieś Wielka 

 

 

 

  

……………………………………………… 

Powiat Bydgoski 

……………………………………………… 

Powiat Toruński 

 


