
UCHWAŁA NR XXX/206/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej 
Organizacji Turystycznej (Dz.U. nr 62, poz. 689 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Gnojno do tworzenia Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, obejmującej swym zasięgiem granice Powiatu Buskiego i działającej w formie stowarzyszenia. 

2. Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej jest rozwój turystyki na obszarze Ponidzia, wspomaganie 
funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju 
i modernizacji infrastruktury turystycznej. 

§ 2. Na przedstawiciela i reprezentanta Gminy Gnojno w Komitecie Założycielskim Lokalnej Organizacji 
Turystycznej wyznacza się Jolantę Stachowicz - Wójta Gminy Gnojno. 

§ 3. Upoważnia się osobę wymienioną w §2 niniejszej uchwały do współdziałania z pozostałymi 
założycielami Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Rozwój turystyki stał się jednym z priorytetów rozwoju obszaru Ponidzia. Mając na uwadze konieczność
integracji działań samorządów, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych
instytucji w zakresie rozwoju turystyki, uwzględniając wnioski ze spotkania w sprawie rozwoju turystyki
w Powiecie Buskim i wspólną inicjatywę gmin: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn,
Wiślica, Pacanów, Gnojno i Tuczępy uznano, że istnieje potrzeba powołania i przystąpienia do Lokalnej
Organizacji Turystycznej.

Przystąpienie Gminy Gnojno do Lokalnej Organizacji Turystycznej umożliwi:

a) działanie na rzecz poprawy stanu i wykorzystania infrastruktury turystycznej,

b) promocję regionu jako krainy atrakcyjnej turystycznie, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,

c) rozwój oraz promocję lokalnych produktów turystycznych,

d) wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie rozwoju turystyki,

e) inicjowanie badań rynku turystycznego,

f) współdziałanie oraz wspieranie tworzenia projektów, zmierzających do pozyskiwania środków Unii
Europejskiej oraz innych funduszy służących rozwojowi turystyki,

g) inspirowanie rozwoju kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki,

h) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą, a także z Regionalną
Organizacją Turystyczną,

i) rozwój kultury i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,

j) działanie w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz promocji nowych technologii
innowacyjnych przedsięwzięć.

Niniejsza uchwała wyraża wolę przystąpienia Gminy Gnojno jako członka założyciela do Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
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