
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/278/2018  

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 
 

w sprawie:  wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – 

Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 84 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Poniecu  

uchwala, co następuje: 

 

§1.1. Wyraża się wolę utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – 

Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”. 

2. Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Przedstawicielem Gminy Poniec w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Ponieca Pan 

Jacek Widyński. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Inicjatywna założenia stowarzyszenia samorządów południowo – zachodniej 

wielkopolski powstała w wyniku rozmów prowadzonych przez Powiat Gostyński, 

Powiat Rawicki oraz Gminy Krobia i Miejska Górka.  

W dniu 27 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się 

spotkanie w sprawie wspólnej inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” . 

W spotkaniu udział wzięło 18 przedstawicieli samorządów południowo – zachodniej 

wielkopolski a także dodatkowo niektórzy przedstawiciele wyrazili wolę utworzenia 

stowarzyszenia na piśmie. Kolejnym etapem prac nad utworzeniem organizacji będzie 

opracowanie niezbędnych dokumentów związanych z rejestracją Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie reprezentować będzie zrzeszone w nim gminy, powiaty                                

i województwa w działaniach mających na celu m.in. podejmowanie działań na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w związku ewentualna budową 

kopalni węgla brunatnego i elektrowni na naszym terenie, ochrony rzek, jezior, 

naturalnych cieków wodnych i ujęć wody w regionie, podejmowanie działań na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, propagowanie energii odnawialnych                              

i popularyzowanie wiedzy na powyższe tematy w społeczeństwie.  

Tworzenie i przystępowanie gminy do stowarzyszenia należy do wyłącznej 

właściwości rady gminy, stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 


