UCHWAŁA NR XL / 269 /2006 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia zasad współpracy i przystąpienia Gminy Brzesko do
Stowarzyszenia "NA KUPIECKIM SZLAKU" z siedzibą w Jarosławiu w roku 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz §
6 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/258/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Brzesko z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2006, Rada Miejska w Brzesku uchwala, co
następuje:
§1

Postanawia się przyjąć Zasady współpracy Gminy Brzesko ze Stowarzyszeniem
"NA KUPIECKIM SZLAKU", określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały
oraz przystąpić do Stowarzyszenia z siedzibą w Jarosławiu.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Brzesku oraz na stronie internetowej Gminy Brzesko
www.brzesko.pl/aktualności

Załącznik nr 1 Uchwały Nr XL/269 /2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15
marca 2006 r.

ZADADY WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO ZE STOWARZYSZENIEM "NA
KUPIECKIM SZLAKU" W JAROSŁAWIU.

§1
Na mocy niniejszej uchwały, Gmina Brzesko zostaje członkiem na czas
nieokreślony Stowarzyszenia "NA KUPIECKIM SZLAKU", założonego 17 czerwca
2005 r. we Wrocławiu, mającego siedzibę w Jarosławiu, wpisanego do

Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 0000246433.
§2
Stowarzyszenie zostało powołane dla wspierania i reprezentowania interesów
jednostek samorządu terytorialnego, wchodzącego w skład regionów:
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego,
położonych wzdłuż trasy A-4, w zakresie europejskiej promocji tych jednostek i
umacniania ich pozycji w zjednoczonej Europie oraz rozwoju europejskiej
współpracy regionalnej w dziedzinie gospodarki i kultury.

§3
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1/ podejmowanie działań inicjujących i koordynujących realizację przez
poszczególne jednostki, projektu
Na Kupieckim Szlaku , stanowiącego
zintegrowany program prezentacji i promocji dorobku, ofert i programów
rozwojowych jednostek w zakresie gospodarki, nauki, turystyki i kultury, w
nawiązaniu do historycznej tradycji wymiany prastarego szlaku handlowego z
Hiszpanii, Francji, Włoch poprzez Niemcy, Polskę (Śląsk i Małopolskę) nad Morze
Czarne. Uznanie tego projektu jako wiodącego sposobu realizacji idei promocji
trasy A-4 i integracji leżących wzdłuż niej regionów,
2/ działania na rzecz integracji projektu "NA KUPIECKIM SZLAKU" i innych
podobnych programów europejskich
3/ budowanie informacyjnej bazy danych koniecznej dla rozwoju jednostek oraz
ich współpracy krajowej i międzynarodowej,
4/ określanie możliwości, potrzeb i zamierzeń rozwojowych miast i regionów
oraz koordynację przedsięwzięć wspomagających ich wdrażanie,
5/ prowadzenie prac studyjnych i badawczych dla opracowywania strategii
rozwojowych, programów wspólnych i działanie na rzecz ich włączania do
wspólnotowych planów wspierania regionów,
6/ wdrażanie istniejących i formułowanie nowych idei współpracy miast
partnerskich,
7/ podejmowanie współpracy z podobnymi krajowymi i zagranicznymi
organizacjami dla poprawy warunków skutecznej realizacji zadań
Stowarzyszenia,
8/ prowadzenie działalności na rzecz promocji regionalnych ofert produkcyjnych,
usługowych i handlowych, w nawiązaniu do historycznej tradycji i ciągłości ich
rozwoju,
9/ prowadzenie działalności w zakresie doradztwa organizacyjnego,
ekonomicznego i finansowego w dziedzinie współpracy krajowej i europejskiej,
10/ pozyskiwanie środków na rozwój jednostek z funduszy unijnych,
państwowych i samorządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11/ pomoc w zakresie wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego dla
osiągania celów rozwojowych jednostek.
12/ pomoc jednostkom w zakresie wdrażania prawa europejskiego w polskim
systemie samorządu terytorialnego.
§4
1.Gmina jako członek Stowarzyszenia ma prawo do:
powoływania się na Stowarzyszenie w swojej działalności ,
wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia,
występowania z inicjatywą w sprawie podjęcia się przez władze Stowarzyszenia
określonej działalności.
2. Obowiązki Gminy:
wspierać działalności Stowarzyszenia,
propagować na swoim terenie cele statutowe Stowarzyszenia,
opłacanie składek członkowskich w wysokości 1000 zł/rocznie na konto

Stowarzyszenia,
nie naruszać dobrego imienia Stowarzyszenia.
§5
Utrata członkostwa przez Gminę nastąpi wskutek:
wystąpienia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały organu stanowiącego
jednostki,
utraty przez członka statusu jednostki samorządu terytorialnego,
pozbawienia członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia wskutek poważnego
naruszenia statutu, w tym zalegania z opłacaniem składek członkowskich, co
najmniej za okres roczny, po bezskutecznym wezwaniu przez Zarząd do
odstąpienia od naruszania Statutu w wyznaczonym czasie.
§6
Gmina Brzesko jako członek Stowarzyszenia wskazuje 2 delegatów : Burmistrza
Brzeska oraz Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku,
którzy będą reprezentować Gminę w sprawach Stowarzyszenia.

