
UCHWAŁA NR 330/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 25 października 2016r. 

 
 
w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza 
Wałeckiego. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) w związku z §11 ust.1 pkt b) 
Statutu Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Gminę i Miasto Jastrowie ze 
Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego z siedzibą w Wałczu. 
 

§2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do złożenia w imieniu Gminy 
i Miasta Jastrowie oświadczenia woli o wystąpieniu przez Gminę i Miasto Jastrowie ze 
Stowarzyszenia Pojezierza Wałeckiego z siedzibą w Wałczu. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 330/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2016r.                         
w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza 
Wałeckiego. 
 
 
            Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego powstało w dniu 9 maja 1997r. 
obejmując gminy powiatu wałeckiego oraz Gminę i Miasto Jastrowie.  

Działalność statutowa stowarzyszenia ma na celu rozwój gospodarczy, kulturowy oraz 
turystyczny członków. W związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej powstała możliwość ubiegania się o  finansowanie działalności Stowarzyszenia  
z wykorzystaniem środków unijnych i innych środków zewnętrznych z funduszy 
pomocowych.  

Struktura terytorialna Stowarzyszenia przedstawia się w ten sposób, że Gmina                        
i Miasto Jastrowie jako jedyna leży w województwie wielkopolskim, podczas gdy pozostali 
członkowie stowarzyszenia należą do województwa zachodniopomorskiego.  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym również środków z Unii Europejskiej,               
w ramach regionalnych programów operacyjnych,  oparte zostało na strukturze terytorialnej          
w obrębie poszczególnych województw.  

Taka sytuacja powoduje, że ze względów formalnych niemożliwe byłoby wspólne,               
w ramach Stowarzyszenia, ubieganie się o pozyskiwanie środków na działalność statutową.  

W konsekwencji dalsze pozostawanie Gminy i Miasta Jastrowie w Stowarzyszeniu 
Gmin Pojezierza Wałeckiego nie przyczyniałoby się do rozwoju Gminy w sferach objętych 
działalnością Stowarzyszenia, z czym wiązałaby się niecelowość dalszego członkostwa                    
w Stowarzyszeniu. 

Zgodnie z §11 ust.1 lit. b) Statutu Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego - 
utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 

uzasadnienie.  
 


