
Uchwała Nr IV/28/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

 
 

w sprawie: wydelegowania dwóch przedstawicieli Powiatu Nowodworskiego do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), uchwały Nr VIII/60/2003 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Powiatu 

Nowodworskiego jako członek założyciel do Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej z siedzibą w Gdańsku, oraz Statutu Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, uchwala się: 

 

 

§1.  

 

Postanawia się wydelegować dwóch przedstawicieli Powiatu Nowodworskiego do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej: 

1. Pan Zbigniew Ptak. 

2. Pani Iwona Tyburska. 

 

 

§2. 

 

Traci moc uchwała Nr VI/27/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

18 marca 2011 roku, w sprawie wydelegowania dwóch przedstawicieli Powiatu 

Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej. 

 

 

 

§3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

§4. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

(-) 

                                                                         Jacek Gross 



 

Uzasadnienie 
 

Uchwałą Nr VIII/60/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2003 

roku Powiat Nowodworski przystąpił jako członek założyciel do Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej. 

 Powiat Nowodworski jako członka zwyczajnego zgodnie ze Statutem Pomorskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej reprezentuje dwóch przedstawicieli. 

 Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do 

organów, a ponadto posiadają prawo: uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym 

Zebraniu, zgłaszania do władz wniosków o uwag dotyczących działalności, korzystania  

z pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej, używania odznak stowarzyszenia, 

posługiwania się znakiem graficznym stowarzyszenia, w szczególności w publikacjach, 

współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy i jego realizowania. 

 Członkowie zwyczajni Pomorskie Regionalnej Organizacji Turystycznej zobowiązani 

są do stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz, wypełniania 

zadań wynikających z pełnionych funkcji, godnego reprezentowania stowarzyszenia i dbania 

o jego dobre imię, terminowego opłacania składek członkowskich i wypełniania innych 

zobowiązań wynikających z uchwał organów. 

 W związku z wyborem nowych władz powiatowych i wynikającej z tego konieczności 

wydelegowania dwóch przedstawicieli do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego  

w Pomorskiej Organizacji Turystycznej, podjęcie uchwały uważa się za stosowne. 

 Dotychczas przedstawicielami Powiatu Nowodworskiego w Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej byli Pan Marcin Głowacki oraz Pani Karolina Iwaniak. 

 

 
 

 Przewodniczący Rady 

(-) 

                                                                                                    Jacek Gross 


