UCHWAŁA NR XLVII.455.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Halinów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi
Mińskiej”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563), Rada Miejska
w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Halinów do Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Mińskiej” 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 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej (dalej: LOT ZM) jest organizacją współpracy samorządu
terytorialnego i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru mińskiego, w tym
w zakresie kreowania i promowania lokalnych produktów turystycznych. Do jej najważniejszych zadań należy
integracja społeczności lokalnej, kreowanie produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach turystycznych i produktach turystycznych, współtworzenie
lokalnych punktów informacji turystycznej. Organizacja umożliwia współpracę trójsektorową, czyli samorządNGO-przedsiębiorcy w zakresie rozwoju turystyki na obszarze działania, co ma duże znaczenie przy
partycypacyjnym modelu budowania marki lokalnej.
Celami organizacji są: zbudowanie prężnej organizacji pełniącej funkcję głównego, lokalnego koordynatora
wszelkich działań w obszarze turystyki w powiecie mińskim; wypromowanie lokalnych atrakcji turystycznych
i pobudzenie ruchu turystycznego w powiecie oraz zwiększenie wpływu turystyki na rozwój lokalnej
gospodarki.
Cele te są wspólne z zadaniami własnymi Gminy Halinów, członkostwo w Stowarzyszeniu będzie istotnie
wzmacniało działania w przedmiotowym kierunku. Dodatkowo, uczestnictwo Gminy w stowarzyszeniu daje
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na działania promocyjne i rozwój turystyki.
Dzięki współpracy LOT ZM z Mazowiecką Regionalną Organizacja Turystyczną, każdy członek LOT ZM
zyska perspektywy na lepszą i szerzej zakrojoną promocję lokalnych dóbr i usług turystycznych.
Wspieranie celów i misji LOT ZM jest z punktu widzenia Gminy Halinów istotne, Gmina jest częścią
powiatu mińskiego a uczestnictwo w organizacji zrodzi dla Halinowa szansę na wsparcie i wypromowanie
unikalnych dóbr i walorów turystycznych gminy oraz dotarcie z informacją o nich do szerokiego grona
odbiorców.
Podjęcie niniejszej uchwały wiąże się z zobowiązaniami finansowymi, które będą ponoszone w ramach
składki członkowskiej z budżetu Gminy Halinów w postaci opłaty ryczałtowej w wysokości 3.000,00 zł
rocznie. Za rok 2018 kwota ta została zmniejszona dla gminy Halinów do wysokości 1.500,00 zł.

