
UCHWAŁA NR 205/XXIX/05
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 października 2005

w  sprawie  utworzenia  stowarzyszenia  pn.  Lokalna  Organizacja
Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 p. 8, art. 9 ust. 1 oraz art. 12. p. 8 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu  realizacji  przyjętych  w Strategii  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego
Powiatu  Sierpeckiego  w latach  2004-2012 (uchwała  nr  88/XV/2004  z  dnia
28.04.2004 r.), a następnie w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego
na  lata  2004-2006  zadań  na  rzecz  podniesienia  atrakcyjności  turystycznej
Powiatu  Sierpeckiego  tworzy  się  wraz  z  Gminą  Sierpc,  Gminą  Rościszewo,
Gminą Mochowo oraz miejscowymi klubami sportowymi i osobami fizycznymi
stowarzyszenie   pn.  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  “Nad  Skrwą  i
Sierpienicą”.

Działalność stowarzyszenia będzie oparta o  przepisy ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z dnia 23 lipca 1999 r. z
późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
nr 20,  poz.104 z 1990 r. z późn.  zm.) oraz w oparciu o statut  przyjęty przez
Zebranie Założycielskie.

§ 2.

Przyjmuje się następujące minimum zadań dla Stowarzyszenia:

1. Promocja walorów turystycznych Ziemi Sierpeckiej w kraju i za granicą
we  współpracy  z  innymi  Lokalnymi  Organizacjami  Turystycznymi,
Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną  oraz Polską Organizacją
Turystyczną.

2. Koordynacja działań promocyjnych innych podmiotów  na terenie Powiatu
Sierpeckiego.

3.  Integracja  środowisk  turystycznych  Powiatu  Sierpeckiego  poprzez
współpracę  sektora  publicznego  z  niepublicznym  sektorem  gospodarki
turystycznej, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki oraz innymi
organizacjami i przedsiębiorcami.



3. Stymulowanie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych na obszarze
Powiatu Sierpeckiego.

4.  Utworzenie  obejmującego  cały  Powiat  Sierpecki  systemu  informacji
turystycznej  współpracującego  z  Lokalnym  Ośrodkiem  Informacji
Turystycznej w Sierpcu.

5.  Pomoc przy tworzeniu   organizacji  turystycznych na  szczeblu  gmin  na
terenie Powiatu Sierpeckiego.

6.  Inicjowanie,  opiniowanie  i  wspomaganie  planów rozwoju  infrastruktury
turystycznej na terenie Powiatu Sierpeckiego.

7. Doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki.

8. Prowadzenie turystycznych analiz marketingowych.

1. Krzewienie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych
mieszkańców Sierpca i Powiatu Sierpeckiego.

2. Uczestnictwo w programach współpracy europejskiej oraz współpraca z
programami pomocowymi.

Realizacja zadań Stowarzyszenia będzie następować poprzez:

1.  Reprezentowanie  wobec  władz  samorządowych,  państwowych  i  innych
organizacji programu działania Stowarzyszenia i przyjętych do realizacji zadań.
2.  Współpracę  z  instytucjami  kultury,  oświaty  i  nauki  zajmującymi  się
przedmiotowo  dziedzictwem   historycznym  i  dorobkiem  kulturalnym  Ziemi
Sierpeckiej.
3. Propagowanie wiedzy na temat dorobku gospodarczego Ziemi Sierpeckiej.
Propagowanie  wiedzy  na  temat  znaczenia  ekologii  w  życiu  współczesnego
społeczeństwa,  aktywne  występowanie  w  obronie  zachowania  równowagi
ekologicznej  w  środowisku  lokalnym  oraz  wspieranie  inicjatyw
proekologicznych.
Udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych..
Przygotowanie  aplikacji  do  programów  Unii  Europejskiej,  jak  też  obsługa

programów  pomocowych  Unii  Europejskiej  oraz  innych  programów
funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych.

7. Działalność  edukacyjną,  szkoleniową  i  wydawniczą  wśród  członków  i
sympatyków Stowarzyszenia.

8. Współdziałanie z prasą, radiem i telewizją.
9. Prowadzenie  działalności  gospodarczej  z   dochodami  przeznaczanymi  na

działalność statutową Stowarzyszenia.



§ 3.

Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


