UCHWAŁA NR XXII/158/2013
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Zławieś Wielka w tworzeniu
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Zławieś Wielka z zainteresowanymi
jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
§ 2. Celem działalności Stowarzyszenia będzie podejmowanie działań na rzecz
budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej
§ 3. Z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej Gmina Zławieś
Wielka uzyska status Członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
§ 4. Jako przedstawiciela Gminy Zławieś Wielka w zebraniu założycielskim oraz
walnym zebraniu członków Stowarzyszenia wyznacza się Wójta Gminy Zławieś Wielka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/158/2013
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 8 lutego 2013 r.

Wyrażenie woli współdziałania przez Gminę Zławieś Wielka w tworzeniu KujawskoPomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” pozwoli na
dokonanie czynności finalizujących proces powstania Stowarzyszenia.
Głównym celem działalności Stowarzyszenia będzie podejmowanie działań na rzecz budowy
i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:
reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju
i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej; promowanie
społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu;
budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście
sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej; udział w projektach
międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa kujawskopomorskiego w Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez następujące zadania: przygotowanie
i realizację programów stażowych w Brukseli dla administracji publicznej województwa
kujawsko-pomorskiego przy współpracy z członkami Parlamentu Europejskiego oraz
Komitetu Regionów; przygotowanie i realizację programów szkoleniowych dla różnych grup
odbiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w Brukseli; przygotowanie
i realizację programów promocji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego;
współpracę z Biurem Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli;
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektów międzynarodowych.
Przyjęcie niniejszej uchwały warunkuje podjęcie dalszych kroków prawem przewidzianych,
finalnie prowadzących do uzyskania przez stowarzyszenie osobowości prawnej i podjęcie
uchwał:
1) o utworzeniu Stowarzyszenia,
2) o przyjęciu statutu Stowarzyszenia,
3) o wyborze składu Zarządu Stowarzyszenia,
4) o wyborze składu Komisji Rewizyjnej.
W rezultacie podjęcia ww. aktów możliwym będzie dopełnienie czynności rejestracyjnych
w sądzie rejestrowym i wpisanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego. Z chwilą
dokonania tego wpisu Stowarzyszenie będzie mogło rozpocząć swoją statutową działalność.
Wyrażenie woli współdziałania przez Gminę Zławieś Wielka w tworzeniu KujawskoPomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” pozwoli na podjęcie działań
w kierunku utworzenia tegoż Stowarzyszenia.
Wysokość składki członkowskiej uiszczanej przez Gminę - za pierwszy rok kalendarzowy
działalności Stowarzyszenia jest iloczynem liczby mieszkańców danej jednostki samorządu
terytorialnego – Członka zwyczajnego, ustalonej na dzień 31 grudnia roku bezpośrednio
poprzedzającego oraz stawki w wysokości 0,10 zł. Wysokość składek członkowskich
w kolejnych latach kalendarzowych ustali jednomyślnie Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

