
Druk 310 

Uchwała Nr……… 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 21.04.2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „SUBREGION BRZESKI” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się wolę utworzenia wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 

powiatu brzeskiego Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą 

„SUBREGION BRZESKI”, zwanego dalej Stowarzyszeniem oraz przystąpienie Gminy 

Lubsza do Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1, utworzą następujące jednostki samorządu 

terytorialnego: 

1) Gmina Brzeg; 

2) Gmina Grodków; 

3) Gmina Lubsza; 

4) Gmina Olszanka; 

5) Gmina Skarbimierz; 

6) Powiat Brzeski. 

§ 2 

1. Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspieranie i rozwijanie idei samorządu 

terytorialnego, wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, jednostek samorządu 

terytorialnego tworzących Stowarzyszenie oraz współpraca gmin i powiatu w tym zakresie, 

a w szczególności w zakresie koordynacji i realizacji Strategii Rozwoju Subregionu 

Brzeskiego na lata 2021-2030. 

2. Organizację, zadania, tryb pracy oraz władze Stowarzyszenia określi jego statut. 

3. Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Lubsza do Stowarzyszenia 

„SUBREGION BRZESKI” opłacane będą z budżetu Gminy Lubsza. 

§ 3 

Przedstawicielem Gminy Lubsza w zebraniu założycielskim, walnym zebraniu członków oraz  

w pracach ustawowych organów Stowarzyszenia wyznacza się Wójta Gminy Lubsza lub 

upoważnioną przez niego osobę. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr………… 

Rady Gminy Lubsza z dnia 21.04.2022 r. 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „SUBREGION BRZESKI” 

 

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, podejmowanie i realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego wspólnych działań w nowym okresie programowania Unii 

Europejskiej 2021-2027 w ramach formuły Zintegrowanym Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

wymaga przyjęcia określonych ram prawnej współpracy tj. – porozumienia międzygminnego, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego bądź związku międzygminno-

powiatowego. Zmiana formuły prawnej jest zatem konieczna, gdyż aktualnie istniejąca 

organizacja prawna „Subregionu Brzeskiego” nie spełnia kryteriów do ubiegania się o środki 

na realizację projektów w formule ZIT. Obecnie obowiązujące partnerstwo samorządów 

Subregionu Brzeskiego nie jest bowiem porozumieniem międzygminnym w rozumieniu art. 74 

ustawy o samorządzie gminnym. Ze względu na udział Powiatu Brzeskiego w przypadku 

Subregionu Brzeskiego proponuje się, wzorem innych subregionów funkcjonujących na terenie 

województwa opolskiego, powołanie stowarzyszenia pn. „Subregion Brzeski” 


