U C H W A Ł A Nr XXIX/212/2014
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia trzech gmin powiatu z
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia
Na podstawie par. 22 ust. 2 pkt. 3 oraz pkt 4 Statutu Gminy Czernikowo uchwalonym
Uchwalą Rady Gminy w Czernikowie nr IX/50/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 46 poz. 407 zmienionym uchwałą Rady Gminy w
Czernikowie nr XXIII/44/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 2002 r. Nr 19, poz. 395)

Uchwala się, co następuje :
§1.
Przyjmuje się stanowisko w sprawie wykluczenia trzech gmin powiatu toruńskiego:
gminy Chełmża, miasta Chełmża i gminy Czernikowo z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Bydgoszczy i Torunia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
/mgr Jadwiga Padlewska /

Stanowisko Rady Gminy Czernikowo w sprawie wykluczenia gminy Czernikowo
z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia i Bydgoszczy w kontekście projektu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
System Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych — znajdujące się w fazie
projektowo-konsultacyjnej narzędzie ponadlokalnej współpracy i konsolidacji kierunków
rozwoju - stanowić będzie dla jednostek samorządu terytorialnego istotne źródło
infrastrukturalnego progresu wobec unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.
W zakresie powołania wojewódzkiego Związku ZIT następuje oparcie o Miejski Obszar
Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia, z którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
postanowił wykluczyć gminę Czernikowo.
U podstaw projektu ZIT leżą integracja, dynamizacja i zespolenie celów.
Paradoksalnie okazało się, iż rezultatem przedsięwziętych inicjatyw planuje się ugodzenie
w oparty na równości podległych jednostek i należytej, międzygminnej współpracy spójny
monolit powiatu toruńskiego oraz jego dezintegrację, co dla przesuniętego poza nawias
potencjalnych szans Czernikowa stanowić będzie rozwojowy hamulec względem jednostek
zakwalifikowanych do MOF.
Uważamy zastosowany przez Zarząd Województwa podział powiatu toruńskiego
w tak istotnej dla rozwoju w najbliższym sześcioleciu kwestii za niesprawiedliwy i wysoce
krzywdzący. Wskazywanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
konieczność koncentracji środków wobec braku możliwości zwiększenia alokacji na ZIT jako
powód podjętej decyzji w rzeczywistości oznaczać będzie znaczące zahamowanie rozwoju
gminy Czernikowo i rażące ograniczenie możliwości względem gmin ujętych w MOF, co w
ustach Marszałka Województwa brzmi wręcz szokująco nie tylko dla Rady Gminy
Czernikowo i pozostałych liderów lokalnych, ale także dla samorządowców Powiatu
Toruńskiego (co zaznaczono w stosownym stanowisku).
Wskazywanie na specyfikę gminy Czernikowo jako potwierdzenie słuszności
wybranego rozwiązania jest niezrozumiałe i wątpliwie słuszne. Ponadto w Kryteriach
Delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich oparto się na
danych nie wykraczających poza 2002 rok, co mogło prowadzić do błędnych wniosków
z uwagi na fakt, iż do 31 grudnia 1998 roku gmina Czernikowo wchodziła w skład
województwa włocławskiego, więc we wcześniejszych latach zasadniczy kierunek
współpracy ponadlokalnej był inny. Powyższe potwierdza stworzenie podstaw do wysunięcia
krzywdzących wniosków w oparciu o niewłaściwe zaplecze merytoryczne.
Wyrażamy nadzieję, że Zarząd Województwa skłoni się do ponownego rozpatrzenia
kwestii zasięgu MOF i dokona jego korekty w ramach rzetelności, równości i sprawiedliwości
społecznej.

