
PROJEKT PRZYKŁADOWY 

Uchwała nr…. 

Rady Gminy …. 

z dnia …. 

w sprawie przystąpienia Gminy ..…. do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki 

Historycznej” w charakterze członka wspierającego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w zw.  

z art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu 

terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 91, poz. 1009, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713)  

Rada Gminy ….… uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy … jako członka wspierającego do Stowarzyszenia 

„Klaster Turystyki Historycznej” na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.  

§ 2 

Statut Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 3 

Składki członkowskie, wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu „Klaster Turystyki 

Historycznej” opłacane będą z budżetu Gminy …... . 

§ 4 

Przedstawicielem Gminy …….  na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Klaster 

Turystyki Historycznej” będzie ............................... - Burmistrz/Wójt/Pracownik Gminy … .  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi/Wójtowi Gminy…..  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych. 



PROJEKT PRZYKŁADOWY 

Uzasadnienie 

Celem Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”  jest wspieranie działań zmierzających do 

stworzenia sieci podmiotów funkcjonujących na pograniczu polsko-niemieckim w szeroko rozumianej 

branży turystyczno-historycznej (§ 8 Statutu Stowarzyszenia). 

Gmina … od wielu lat działa na obszarze wspierania rozwoju turystyki. Podejmuje działania  

o charakterze marketingowym i wspiera – finansowo i organizacyjnie – podmioty sektora 

turystycznego. Sprawy związane z turystyka należą do zadań własnych gminy stosownie do podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Na terenie Gmin położone są ważne zabytki, przyciągające wielu zwiedzających. Do najważniejszych 

należy: 

 (…), 

 (…). 

Ponadto w Gminie odbywają się regularne wydarzenia o charakterze historycznym, takie jak:  

 (…) 

 (…). 

Współpraca w ramach Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” pozwoli Gminie na  

 promocję zabytków i pozostałych atrakcji historycznych na poziomie krajowym  

i międzynarodowym, poprzez uruchomienie i prowadzenie strony internetowej, organizowanie 

konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów  

z innymi klastrami, organizacjami, 

 koordynację projektów związanych ze wspieraniem rozwoju turystyki historycznej na terenie 

Gminy oraz z gminami ościennymi z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec, 

 bardziej efektywne pozyskiwanie środków publicznych, zarówno krajowych jak  

i wspólnotowych, na realizację projektów związanych z promocją atrakcji historycznych  

a także budową infrastruktury turystycznej,  

Współpraca w ramach Klastra będzie służyć jednocześnie promocji Gminy oraz całego regionu 

jako miejsca dla lokowania biznesu i tym samym będzie wspierać rozwój biznesu,  

w szczególności opartego o atrakcje historyczne.  

W Stowarzyszeniu uczestniczyć będą również osoby fizyczne, prawne i jednostki samorządu 

terytorialnego z Republiki Federalnej Niemiec. Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego z zagranicy mieści się w kompetencjach gminy (art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Współpraca transgraniczna w sektorze turystyki jest 

zgodna z polskim prawem wewnętrznym (w szczególności z ustawą o samorządzie gminnym), 

polityką zagraniczną państwa (zob. Programy Współpracy Interreg) i międzynarodowymi 

zobowiązaniami (zwłaszcza w świetle Europejskiej konwencji ramowej o współpracy 

transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 r. oraz 

zobowiązaniami wynikającymi z dwustronnych umów między Rzecząpospolitą Polską  

i Republiką Federalnej Niemiec). Z przystąpieniem do Stowarzyszenia nie łączy się przekazanie 

na jego rzecz wykonywania zadań publicznych Gminy ani własności nieruchomości czy praw 

majątkowych na dobrach niematerialnych przysługujących gminie. 


