
 

Uchwała  Nr XX/150/2016 

Rady Miejskiej Krzywinia 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu 

Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości  

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

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 9 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Unia 

Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości,  uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Celem wspierania idei samorządu terytorialnego oraz prowadzenia działań polegających na 

obronie wspólnych interesów, w tym zapewnienie w gminie warunków zmierzających do poprawy  

rozwoju gospodarczego, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej, przeciwdziałania 

bezrobociu oraz promocji gospodarczej gminy,  wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Krzywiń  

do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, jako członka zwyczajnego, na warunkach określonych w Statucie tego 

Stowarzyszenia.  

§ 2. Gminę Krzywiń w tym Stowarzyszeniu reprezentować będą: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia - na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.  

2. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń – w Zarządzie Stowarzyszenia. 

3. Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń – w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Krystyna Motławska 

 

  

  

  

  

  

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały  Nr XX/150/2016 

Rady Miejskiej Krzywinia 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzywiń do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu 

Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

    Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją skupiającą jednostki samorządu terytorialnego 

(gminy i powiaty), która powstała w roku 2004. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności 

prowadzonej od początku lat 90-tych w formie porozumienia komunalnego gmin, a później również 

powiatu śremskiego oraz Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Celem 

Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego,  prowadzenie działań polegających na 

obronie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a ponadto czynne uczestniczenie w życiu 

publicznym i społeczno - gospodarczym, przede wszystkim obejmującym obszary działania członków 

Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji 

gospodarczej i integracji społeczności lokalnej, obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 

przeciwdziałania bezrobociu. Stowarzyszenie działa w oparciu o statut Stowarzyszenia. Siedzibą 

stowarzyszenia jest miasto Śrem. 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, które tworzą przewodniczący rad 

jednostek samorządów będących członkami zwyczajnymi stowarzyszenia. Organem wykonawczym 

jest wieloosobowy zarząd, który tworzą wójtowie i burmistrzowie gmin oraz starosta śremski,  

a organem kontrolnym komisja rewizyjna, złożona ze skarbników gmin i powiatów będących 

członkami zwyczajnymi stowarzyszenia 

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Krystyna Motławska 

 


