UCHWAŁA NR XLVI/295/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH
Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 r.
w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”
Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372), uchwala się, co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Prabuty wraz z:
1) Miastem i Gminą Dzierzgoń,
2) Gminą Mikołajki Pomorskie,
3) Gminą Stary Dzierzgoń,
4) Gminą Stary Targ,
5) Gminą Gardeja,
6) Gminą Ryjewo,
tworzą związek międzygminny pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.
§ 2. Zadania związku międzygminnego „Wschodnie Powiśle” oraz jego szczegółową organizację i zasady
funkcjonowania określi statut w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach,
uzgodniony z Wojewodą Pomorskim.
§ 3. Do dokonania czynności związanych z rejestracją związku, w tym w szczególności do przedłożenia
dokumentów organowi rejestrującemu, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

UZASADNIENIE
Celem wspólnej realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),Miasto i Gmina Prabuty, Miasto i Gmina Dzierzgoń,
Gmina Gmin Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Stary Targ, Gmina Gardeja oraz Gmina
Ryjewo, tworzą związek międzygminny pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.
W szczególności powstanie związku umożliwi wdrożenie Strategii Terytorialnej Partnerstwa obszaru
funkcjonalnego „Wschodnie Powiśle” wypracowanej przez ww. samorządy w 2021 roku.
Utworzenie związku umocni reprezentowanie wspólnych interesów członków związku we współpracy z
instytucjami oraz usprawni realizację projektów wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje
służące rozwojowi społeczności lokalnej i ponadlokalnej w szczególności w zakresie:
1) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz środowiskowych warunków życia, w tym zwiększenie udziału
energii produkowanej z czystych i odnawialnych źródeł,
2) kształtowania tożsamości kulturowej i budowania infrastruktury społecznej oraz wspierania aktywności i
edukacji,
3) rozwoju gospodarczego,
4) ograniczenia wykluczenia transportowego i cyfrowego, w tym zapewnienia dostępu do internetu
szerokopasmowego,
5) realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska i
działań proekologicznych oraz wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych;
6) tworzenia wspólnych produktów turystycznych i budowy wspólnej marki promującej region;
7) poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
8) zakupu taboru transportu zbiorowego;
9) budowy lub modernizacji technicznej infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Finansowanie związku stanowić będą (określone w statucie związku) składniki przekazane przez członków
związku oraz mienie wypracowane przez związek w toku jego działalności (m. in. składki członkowskie, wpłaty
członkowskie, dochody z majątku, dotacje celowe).
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwały o utworzeniu związku
podejmują rady zainteresowanych gmin. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku określa statut.
Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

