
Projekt

z dnia  12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie rezygnacji Miasta Lublin z członkostwa w stowarzyszeniu pod nazwą: 
"Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) Rada 

Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Postanawia się o rezygnacji Miasta Lublin z członkostwa w stowarzyszeniu pod nazwą: 

„Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna”. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Na mocy uchwały Nr 330/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 roku – Rada 
Miasta Lublin wyraziła wolę przystąpienia Miasta Lublin do Lubelskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej na prawach członka zwyczajnego. Miasto Lublin wnosi znaczący wkład finansowy 
do tego stowarzyszenia w postaci składek członkowskich, które obecnie wynoszą  0,20 zł  x 
liczba mieszkańców Miasta Lublin. Miasto Lublin jest jedyną jednostką samorządu 
terytorialnego, jaka jest członkiem tego stowarzyszenia. Pozostałe podmioty (osoby fizyczne 
i prawne) wnoszą składki członkowskie w wysokości od 100 – 1000 zł. O wysokości składek 
decyduje Walne Zgromadzenie tego stowarzyszenia. Jedną z istotnych przesłanek, jakie legły 
u podstaw przystąpienia Miasta Lublin do tego stowarzyszenia, co znalazło odzwierciedlenie 
w uzasadnieniu do projektu ww. uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r., było 
„wzmocnienie szans Miasta Lublin w kandydowaniu do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 
2016”, jak też realizacja w ramach tego stowarzyszenia zadań własnych gminy w zakresie 
promocji i rozwoju turystyki. Dotychczasowa działalność stowarzyszenia nie spełnia celów, jakie 
Miasto Lublin chciało realizować poprzez swój w nim udział. Niezasadne z tego punktu widzenia 
jest też dalsze ponoszenie wydatków ze środków publicznych z tytułu członkostwa w tym 
podmiocie. Z tych względów podjęcie uchwały o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu 
pod nazwą: „Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna” jest w pełni zasadne. 
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