UCHWAŁA NR XXVI/278/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Żuławy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pszczółki, w charakterze członka zwyczajnego, do
Stowarzyszenia Żuławy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, na zasadach określonych w statucie
Stowarzyszenia, wpisanego do rejestru KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod nr
0000115819.
2. Roczna składka członkowska pokrywana będzie każdorazowo z dochodów własnych, określonych
w budżecie gminy
§ 2. Na przedstawiciela Gminy Pszczółki w Stowarzyszeniu Żuławy wyznacza się Wójta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE
Stowarzyszenie Żuławy zostało zarejestrowane w 2002 r. Jego celem jest:
1. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed
powodzią i innymi zagrożeniami;
2. podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły;
3. tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystanie walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły;
4. działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty
Wisły;
5. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o
zasady zrównoważonego rozwoju;
6. promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych;
7. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły;
8. rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły;
9. zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły;
10. podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły;
11. podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły;
12. zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej;
13. przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.
Przystąpienie Gminy Pszczółki do Stowarzyszenia Żuławy przyczyni się do poszerzenia współpracy
gmin wchodzących w jego skład.
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