
UCHWAŁA NR XXV/154/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 2 marca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Zbójno do „Kujawsko-Pomorskiego 
Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Zbójno przystępuje do „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” 
poprzez złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa zawierającej akceptację celów Stowarzyszenia. 

§ 2. 1. Składka członkowska zapłacona zostanie ze środków pochodzących z budżetu Gminy Zbójno. 

2. Szczegółowe warunki przekazywania corocznej składki członkowskiej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczania środków zostały określone w statucie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
„Salutaris” i uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie umowy (podpisanie deklaracji członkowskiej przystąpienia do 
Stowarzyszenia) powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

w sprawie przystąpienia Gminy Zbójno do „Kujawsko-Pomorskiego
Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris”

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Celem statutowym „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris” jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów członków.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy samorządu Województwa i ma na celu solidarne reagowanie jego
członków na zdarzenia kryzysowe i losowe, takie jak katastrofy naturalne, awarie techniczne i inne.
W szczególności, jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców jednostki samorządu
terytorialnego, będącej członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

Podstawowym sposobem realizacji tego celu jest niezwłoczne dzielenie pomocy finansowej tej jednostce,
na obszarze której wystąpiło zdarzenie kryzysowe. Fundusz pomocy powstaje ze składek kujawsko-
pomorskich samorządów wszystkich szczebli, zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Podejmując niniejszą uchwałę Gmina Zbójno postanawia przystąpić do „Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia Samorządowego Salutaris”.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przystąpienie do Stowarzyszenia może realnie wpłynąć na redukcję kosztów ponoszonych w związku
z wystąpieniem klęsk żywiołowych na terenie gminy, poprzez partycypację Stowarzyszenia w niezbędnych
wydatkach. Tak samo ważna jest pomoc innym samorządom, które znajdą się w trudnej sytuacji
kryzysowej.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Uchwała nie wymaga uzyskania stosownych opinii i uzgodnień
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