
UCHWAŁA NR XXVII.237.2016
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Halinów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki 
Gościniec Litewski"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 156), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Halinów do Stowarzyszenia pod nazwą: ,,Lokalna 
Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski" na zasadzie członka zwykłego.

2. Do reprezentowania Gminy Halinów w Stowarzyszeniu, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się 
Burmistrza Halinowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński



Uzasadnienie

Gmina Halinów stanowi część Wielkiego Gościńca Litewskiego, który niegdyś uważany był za jeden z
najważniejszych traktów handlowych. Celem Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki
Gościniec Litewski jest odtworzenie atrakcyjnego szlaku turystycznego oraz promocja regionu wschodniego
Mazowsza i Podlasia. Przedmiotem działalności Organizacji jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku
szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego oraz terenów, przez które przebiegał, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi
dla turystów, a także wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
wschodniego Mazowsza i Podlasia. Wspieranie idei Wielkiego Gościńca Litewskiego pozwoli wykreować
wartościowy i ciekawy produkt turystyczny, który poprzez wyeksponowanie walorów przyciągnie wielu
podróżników.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wywołuje skutki finansowe, które zostaną pokryte z budżetu Gminy
Halinów - jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 50,00 zł oraz stałe składki członkowskie w wysokości
0,20 zł za jednego mieszkańca Gminy. Szacunkowa roczna wartość składki członkowskiej będzie wynosiła
ok. 3 000,00 zł.




