
UCHWAŁA NR XVI/89/12
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2. pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę podjęcia współdziałania Miasta Jedlina-Zdrój z jednostkami samorządu terytorialnego 
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

2. Przyjmuje się Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, priorytety zawarte w strategii Europa 2020 oraz 
założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, wyznaczają kierunki zrównoważonego rozwoju 
państwa w oparciu o sieć ważnych ośrodków regionalnych, w tym także Wałbrzycha. Gminy terytorialnie 
i gospodarczo powiązane z regionem wałbrzyskim określiły zasady wzajemnego współdziałania na rzecz rozwoju 
społeczno - gospodarczego w ramach Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wymienione na wstępie dokumenty 
strategiczne proponują model terytorialnego równoważenia rozwoju dla niwelowania coraz bardziej widocznych 
różnic między rozwojem nie tylko miast i wsi, czy zachodniej i wschodniej części Polski, ale przede wszystkim 
niwelowanie przewagi dużych ośrodków miejskich nad regionami peryferyjnymi. Efektywność rozwoju regionów 
zależy nie tylko od wykorzystania możliwości pomocy zewnętrznej, ale przede wszystkim od skutecznego 
budowania i odpowiedniego wykorzystywania własnego potencjału. Deklaracja Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowi 
model programowej integracji terytorialnej zmierzającej do budowania potencjału regionu, wykorzystującego 
warunki społeczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, przyrodnicze i historyczne. Przyjęcie przez Radę Miejską 
Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej stworzy podstawę współdziałania i integracji terytorialnej gmin 
sygnatariuszy w celu uczynienia Aglomeracji Wałbrzyskiej beneficjentem europejskiego sposobu wspomagania 
trwałego i zrównoważonego rozwoju współdziałających gmin. 
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