miejscowość, dnia … 2020 r.

prof. dr hab. Zbigniew Rau
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
dot.: przystąpienie Gminy …. do Stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyki Historycznej

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu Gminy ……….. wnoszę o wyrażenie na podstawie 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) zgody na przystąpienie Gminy … do Stowarzyszenia
pod nazwą „Klaster Turystyki Historycznej” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, wpisanego do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru towarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod
numerem nr KRS 820639 i przedkładam:
1) uchwałę Nr …………. Rady Gminy ……………… z dnia ………………….
w sprawie przystąpienia Gminy …………………….. do Stowarzyszenia pod nazwą
„Klaster Turystyki Historycznej” oraz
2) Statut Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”.
UZASADNIENIE
Gmina …… … od wielu lat działa na obszarze wspierania rozwoju turystyki. Podejmuje
działania o charakterze marketingowym i wspiera – finansowo i organizacyjnie – podmioty
sektora turystycznego.
Na terenie Gmin znajdują się liczne zabytki, przyciągające wielu zwiedzających.
Do najważniejszych należą:
(…),
(…).
Ponadto w Gminie odbywają się regularne wydarzenia o charakterze historycznym, takie jak:
(…)
(…).
Współpraca w ramach Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej” pozwoli naszej
Gminie w szczególności 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 rozwoju przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i tym samym
będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój gospodarczy gminy.
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 (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), polityką zagraniczną państwa (zob. Programy
Współpracy Interreg) i międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej
(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 Rzeczpospolitą 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. Zobowiązania finansowe Gminy wyczerpują się w
składkach członkowskich oraz w innych formach wsparcia finansowego, rzeczowego
i administracyjnego na rzecz Klastra.
Z poważaniem,
Burmistrz/Wójt
Gminy …
Załączniki

