UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Działdowo do Stowarzyszenia gmin "Polskie
zamki gotyckie"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/80/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia
Gminy-Miasto Działdowo do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie" w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.
Gminę-Miasto Działdowo w Stowarzyszeniu, określonym w ust. 1, będą reprezentować delegaci w osobach:
1)Grzegorz Mrowiński - Burmistrz Miasta Działdowo,
2)Edyta Cherkowska - pracownik Urzędu Miasta Działdowo."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski
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Uzasadnienie
Projekt uchwały stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130). Artykuł
18 ust. 2 pkt 12 stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku. Z kolei art. 84 stanowi,
że w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć
stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.Organizację, zadania oraz tryb pracy
stowarzyszenia określa jego statut.Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o
stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Uchwałą Nr XI/80/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Miasta Działdowo
postanowiła o przystąpieniu Gminy-Miasto Działdowo do Stowarzyszenia gmin pn. „Polskie zamki gotyckie".
Stosownie do § 6 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia każdą gminę reprezentuje w Stowarzyszeniu dwóch delegatów.
W § 1 ust. 1 wskazanej wyżej uchwały Rady Miasta Działdowo na delegatów reprezentujących Gminę-Miasto
Działdowo wskazała Pana Grzegorza Mrowińskiego - Burmistrza Miasta Działdowo oraz Panią Magdalenę
Urbańską - pracownika Urzędu Miasta Działdowo. W związku z faktem, iż Pani Magdalena Urbańska nie jest
już pracownikiem Urzędu Miasta Działdowo dokonanie zmian we wskazanej wyżej uchwale jest zasadne. Jako
delegatów do Stowarzyszenia proponuje się powołać ponownie Pana Grzegorza Mrowińskiego - Burmistrza
Miasta Działdowo praz Panią Edytę Cherkowska - pracownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Działdowo.
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