
UCHWAŁA NR 145/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 

z dnia 12 grudnia 2019r. 

 

 

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) -    

 

 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala się, co następuje: 

  

 

 §1. Gmina i Miasto Jastrowie przystępuje do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie 

Wał Pomorski 1945”, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                            

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229638. 

 

 §2. Wyznacza się dwóch przedstawicieli Gminy i Miasta Jastrowie  w Stowarzyszeniu,  

o którym mowa §1, w osobach: 

1) Pan Piotr Wojtiuk – Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, 

2) Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy i Miasta Jastrowie do 

Stowarzyszenia, o którym mowa w §1, pochodzić będą z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

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

 

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

         

     

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 145/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie 

przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.  

 

 

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                                    

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229638 

funkcjonowało dotychczas pod nazwą Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego.  

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli członków Stowarzyszenia w dniu 25 

listopada 2019r. podjęto zmianę statutu, także w przedmiocie nazwy Stowarzyszenia. 

Zmiana zasadzała się na umożliwieniu rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, 

zwłaszcza jeśli chodzi o teren jego działania. Zamysłem zmiany jest zgrupowanie w nim 

wszystkich gmin, w których funkcjonował Wał Pomorski, czyli linia niemieckich fortyfikacji 

z lat 30. ubiegłego wieku, które miały chronić teren Trzeciej Rzeszy przed atakiem Wojska 

Polskiego. Fortyfikacje Wału Pomorskiego postrzegane są przez znawców i sympatyków 

historii jako miejsca bardzo atrakcyjne, które warto eksplorować, zwiedzać i odkrywać. 

Jedną z ich największych zalet jest to, iż są wspólnym mianownikiem gmin położonych                            

w południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części 

województwa wielkopolskiego.  

Gmina i Miasto Jastrowie oczywiście wpisuje się w tę definicję. Połączenie wielu 

gmin w ramach Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 i wspólne działania w kierunku 

spełniania jego celów, przyniosą efekty w postaci dodatkowej promocji regionu, 

uatrakcyjnienia oferty gmin oraz podniesienia ich walorów zarówno dla mieszkańców, jak                  

i turystów czy partnerów gospodarczych. Zgrupowanie interesów gmin w ramach jednego 

stowarzyszenia pozwoli zbudować terytorialną markę z kompletnym systemem tożsamości.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in.: 

1) reprezentowanie interesów zrzeszonych Gmin na forum krajowym i międzynarodowym,  

2) prowadzenie działalności w zakresie opracowywania materiałów wydawniczych, 

organizację bezpłatnych szkoleń oraz działań promocyjno-marketingowych na rzecz 

gmin objętych obszarem działania, 

3) rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 

zrzeszającymi wspólnoty lokalne, 

4) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju na terenie 

zrzeszonych Gmin, 

5) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu,  

6) prowadzenie wspólnej polityki na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, 

przywracania i rozwoju walorów turystyczno-wypoczynkowych gmin objętych obszarem 

działania, 

7) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych 

zasobów Gmin, 

8) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych                                  

z regionem, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imp rez 

kulturalnych i sportowych, 

9) podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

13) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  



14) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,  

15) upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji, 

16) działalność w zakresie ochrony dóbr kultury, 

17) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

18) podnoszenie świadomości mieszkańców gmin objętych obszarem działania w zakresie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  

19) podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie historii regionu . 

 Zgodnie z §8  ust.2 Statutu Stowarzyszenia - warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest 

podjęcie przez właściwą radę gminy uchwały o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia.                         

W poczet członków przyjmuje Zgromadzenie. Zgodnie zaś z §8 ust.3 Statutu Stowarzyszenia - 

uchwała, o której mowa w ust.2, powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu dwóch 

przedstawicieli, za pośrednictwem których Gmina działać będzie w Stowarzyszeniu. 

Przedkładany projekt spełnia ten warunek. 

 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                    

(Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 

odpowiedniego majątku, zaś zgodnie z art.84 ust.1 ww. ustawy - w celu wspierania idei 

samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć 

stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.  

  

 W związku z powyższym projektowana uchwała znajduje pełne uzasadnienie faktyczne                   

i prawne. 

 

 

 

 

 

 

 


