
                                                                                            Projekt 

UCHWAŁA NR..../…./21 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Izbica Kujawska  do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia 

Samorządowego  „Salutaris”  

 

 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), uchwala się co następuje:  

 

§ 1. Gmina Izbica Kujawska  przystępuje do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia 

Samorządowego „Salutaris” poprzez złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie do Kujawsko-

Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” zawierającego akceptację celów 

Stowarzyszenia.  

 

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

Izbica Kujawska.  

 

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 wniosku)  

przystąpienia do Stowarzyszenia) – powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

          BURMISTRZ 

        Marek Dorabiała 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

   

 Stowarzyszenie „Salutaris”, to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które 

dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy 

finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.  

 Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona  

wspólnych interesów jego Członków realizowane poprzez stworzenie, pielęgnowanie  

i wzmacnianie więzi solidarnościowych pomiędzy Członkami w dziedzinie wzajemnego  

udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz  

zapobiegania im w przyszłości, w szczególności jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub  

zdrowiu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem zwyczajnym 



 

 Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń 

kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie 

warunków bytowych mieszkańców. Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne - m.in. 

powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne.  

 Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Samorządy zrzeszone w 

organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszą składki wyliczone na podstawie liczby ludności 

zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego 

(50 groszy/1 mieszkańca w przypadku miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 mieszkańca w 

przypadku miast na prawach powiatu). Wysokość składek ustalana jest przez władze 

stowarzyszenia. Jednostki samorządowe z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane 

działaniem na rzecz wzmacniania więzi solidarnościowych w dziedzinie wzajemnego udzielania 

sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania im w 

przyszłości, w szczególności jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców, 

mogą być Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Salutaris”.  

 Wydaje się, że w dobie dzisiejszych zagrożeń wynikających z występowania klęsk 

żywiołowych i innych katastrof, przystąpienie Gminy Izbica Kujawska do Stowarzyszenia - do 

grona powiatów, miast i gmin wspierających się nawzajem - jest zasadne. 

 


