Projekt
z dnia 16 września 2022 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2022, poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Biała Piska przystępuje do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr ………………
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia ……………… 2022
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez Rady Gmin
położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur. Związek stanowi forum służące wymianie
doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin. Poprzez realizację swych zadań
Związek wspiera ideę samorządu terytorialnego, może w tym celu podejmować współpracę z osobami
fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości organizacyjne, a w
szczególności:
- przygotowuje i koordynuje opracowanie ogólnej koncepcji i rozwoju gmin Związku.
- promuje walory turystyczne regionu.
- prowadzi wspólne inwestycje w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, telekomunikacji
i turystyki.
- prowadzi działalność gospodarczą mającą na celu pomnożenie majątku Związku i zasobności zrzeszonych
w nim gmin.
- propaguje proekologiczne metody produkcji rolnej.
- utrzymuje obiekty i urządzenia Związku.
- reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei
samorządności.
- aktywny udział w pracach związanych z podziałem administracyjnym kraju i reprezentowanie interesów
gmin - członków Związku w tym zakresie.
Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku w jego skład wchodzą wójtowie
i burmistrzowie gmin zrzeszonych w Związku lub ich zastępcy.
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