
r <u | i

Uchwała Nr..............................

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia.........................................

w sprawie przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie".

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm ), w związku z art.4 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.563 ) uchwala się co 
następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie", na zasadach określonych w statucie tego 

Stowarzyszenia.

2. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Powiatu Kieleckiego w Stowarzyszeniu, o którym 

mowa w ust 1, opłacane będą z budżetu Powiatu Kieleckiego.

§2

Upoważnia się 

do reprezentowania Powiatu Kieleckiego w Stowarzyszeniu, o którym mowa w §1 ust. 1.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kuzia
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UZASADNIENIE

W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry 
Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta Powiatu Kieleckiego w Stowarzyszeniu Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie'

Zgodnie z §10 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" celem 

działania jest:

1. Zbudowanie rozpoznawalnej marki Góry Świętokrzyskie jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 

kulturowo, inwestycyjnie i do mieszkania,

2. Zintegrowanie środowiska turystycznego i okołoturystycznego obszaru Gór Świętokrzyskich,

3. Zbudowanie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich,

4. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich,

5. Wzrost liczby turystów i odwiedzających przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie oraz wzrost liczby 

mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich,

6. Wzrost znaczenia obszaru Gór Świętokrzyskich w rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Ww. cele są wspólne z zadaniami własnymi powiatu wynikającymi z art.4 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o samorządzie powiatowym. Członkostwo powiatu kieleckiego w LOT „Góry Świętokrzyskie" przyniesie 

wszystkim mieszkańcom wiele korzyści w tym wizerunkowych i pozwoli na podejmowanie wspólnych 

działań na rzecz lokalnej społeczności i promocji na szczeblu ogólnopolskim. Zrzeszenie wielu 

podmiotów w jednym Stowarzyszeniu wzmocni pozycje poszczególnych jednostek wchodzących 

w skład LOT. Zgodnie §12 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, powiat kielecki stanie się jego członkiem 

zwyczajnym i w związku z tym zobowiązany będzie do regularnego opłacania składek członkowskich. 

Zgodnie z uchwałą Nr 10/2021 Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie" z dnia 

18.10.2021r. podmioty, które przystąpią są Stowarzyszenia LOT do końca roku 2021, zwalnia się 

z opłaty składki członkowskiej za ten rok. Na kolejny rok budżetowy składka członkowska zostanie 

ustalona na Walnym Zgromadzeniu. Upoważniony reprezentant powiatu kieleckiego w Stowarzyszeniu 

LOT „Góry Świętokrzyskie" będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju 

i promocji turystyki. Przystąpienie powiatu do Stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie" pozwoli na 

szeroką promocję marki Góry Świętokrzyskie, położonych na terenie powiatu kieleckiego i przyczyni 

się do rozwoju turystyki regionu. Dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.
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