
 

Ogłoszenie o naborze partnerów  
do Komitetu Doradczego ZIT MOF Stalowej Woli 

 

Szanowni Państwo, 

Miasto Stalowa Wola, Gmina i Miasto Nisko, Gmina Pysznica i Gmina Zaleszany tworzą Miejski 
Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli (MOF Stalowej Woli). Rady Gmin poszczególnych samorządów 
podjęły stosowne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i utworzenie Związku 
ZIT. Na mocy ww. uchwał w dniu 26 maja 2022 r. Prezydent Miasta Stalowej Woli, Burmistrz Gminy 
i Miasta Nisko wraz z Wójtem Gminy Pysznica oraz Wójtem Gminy Zaleszany podpisali Porozumienie 
w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli, służącego realizacji zadań w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument dedykowany Miejskim Obszarom 
Funkcjonalnym, którego celem jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego 
rozwoju odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe. 

Jednym z warunków wdrażania ZIT jest uwzględnienie w strukturze Związku ZIT organu 
doradczego składającego się z przedstawicieli wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT 
partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem działania Komitetu 
Doradczego jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Stalowej Woli. Komitet Doradczy będzie pełnił funkcję 
konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT MOF Stalowej Woli w procesach związanych z 
opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT MOF Stalowej Woli.  

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, ogłaszają nabór na 
członków Komitetu Doradczego ZIT MOF Stalowej Woli. 

Komitet Doradczy składa się z przedstawicieli mieszkańców obszaru MOF Stalowej Woli oraz 
właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na 
rzecz ochrony środowiska, podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. 

Zachęcamy podmioty i organizacje działające na terenie MOF Stalowej Woli do zgłaszania 
swojego akcesu do Komitetu Doradczego. Szczegółowy Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu 
oraz zasad działania Komitetu Doradczego ZIT MOF Stalowej Woli, przyjęty Uchwałą Komitetu 
Sterującego Związku ZIT z 03.11.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 28.11.2022 r. wypełnionego 
Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Doradczego na adres Urzędu Miasta w Stalowej Woli, 
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, ul. Wolności 7, 37- 450 Stalowa Wola z dopiskiem 
,,Komitet Doradczy- Strategia ZIT” lub e-mailem (w formie skanu z oryginału) na 

adres: nhetel@stalowawola.pl.  
Zgłoszeń można dokonać również za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod linkiem: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_stalowawola_komitet_doradczy 
  Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Komitet Sterujący ZIT MOF 
Stalowej Woli. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Doradczego zgodnie 
z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 15 643 35 90 lub e -mail: 
nhetel@stalowawola.pl 
 

Lucjusz Nadbereżny  
Prezydent Miasta Stalowej Woli 
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