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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2013 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad 

Wisłą – 1920” 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 1  i art. 84 ust 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Cud nad Wisłą – 1920”, pod warunkiem, że przystąpienie do wskazanego Stowarzyszenia nie będzie pociągało za 

sobą obowiązku Gminy Poświętne do ponoszenia wydatków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu lub 

z realizacją podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.  

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne, upoważniając go tym samym do 

reprezentowania Gminy Poświętne wobec Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 

1920”.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr …………. /2013 

Rady Gminy Poświętne 

z dnia …………….. 2013 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud 

nad Wisłą – 1920” 

 Starosta Powiatu Wołomińskiego wystąpił pisemnie do tutejszej Gminy z propozycją przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”, wskazując, iż decyzję o przystąpieniu 

do Stowarzyszenia podjął już Powiat Wołomiński (uchwałą nr XXX-341/2013 r. z dnia 26 czerwca 2013 r.).  

 Przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920” ma na celu 

m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Gminy Poświętne oraz jej promocję, propagowanie 

i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu, jak również 

inicjowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w regionie.  

 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920” nie planuje również obecnie 

finansowej partycypacji samorządów gminnych w jego funkcjonowaniu, zaś ewentualne późniejsze określenie 

środków finansowych na realizację celów działalności Stowarzyszenia, dokonywane będzie w porozumieniu 

z Gminami, które do niego przystąpią.  

 Mając na uwadze powyższe oraz to, iż działalność Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud 

nad Wisłą – 1920” może stanowić szansę wzmocnienia roli turystyki w rozwoju Gminy Poświętne oraz stworzenia 

możliwości współdziałania i współpracy na tym obszarze sąsiadujących z Gminą jednostek samorządu 

terytorialnego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


