
UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
Miasta Bochnia do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Liga Polskich Miast
i Miejsc UNESCO"

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (t.j. Dz.U'2013 poz. 594 z pÓżn. zm.)
w art. 7 ust 1 wyszczegÓ|nia wśród zadań własnych gminy m.in. sprawy turystyki (pkt 10) i sprawy promocji
gminy (pkt 18).

Loka|na organizacja Turystyczna ,,Liga Po|skich Miast i Miejsc UNEsco'' zwana Ligą jest
stowarzyszeniem funkcjonującym zgodnie z ustawąz dnia 7 kwietnia,t989 r. - Prawo o stowazyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. 79, poz. 855 z pÓin. zm.); ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Po|skiej organizacji
Turystycznej (Dz' U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 zpożn. zm'); ustawąz dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2013 poz. 594 z poŻn' zm') oraz statutem.

Ce|em Ligi jest inicjowanie i wspieranie działań zmienĄących do utrzymania w dobrym stanie,
właściwego wykorzystania i promocji po|skich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii, poprzez:

1. podejmowanie przez członków Ligi wspÓ|nych pzedsięwzięĆ promocyjnych w kraju i poza
granicami Polski;

2. gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na
Listę Swiatowego Dziedzictwa UNEsco oraz o Pomnikach Historii;

3. wspotpracę ż rra.|owymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczegÓ|ności
z Polską organizacją Turystyczną oraz regiona|nymi i |oka|nymi organizacjami turystycznymi;

4. prowadzenie wspolnych działań edukacyjnych;
5. pozyskiwanie funduszy na rewita|izację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNEsco oraz uznanych za Pomniki Historii;
6. wzajemnąwspołpracę i wymianę doświadczeń;
7' wspieranie członków Ligiw staraniach o właściwy stan obiektÓw;
8. reprezentowanie interesÓw członków Ligi na forum kĘowym i zagranicznym oraz wobec

właŚciwych władz państwowych i samoządowych;
9' wspieranie członków Ligi reprezentujących obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii w finansowaniu prac konserwatorskich,
renowacyjnych itp.

Przystąpienie Gminy Miasta Bochnia do stowarzyszenia pn. Loka|na organizacja Turystyczna ,,Liga Po|skich
Miast i Miejsc UNEsco' będzie słuzyÓ promocji gminy we wspÓłpracy z je1członkami , ktÓrzy za głÓwne ce|e
pracy W ramach stowarzyszenia stawiają m.in. rea|izację pzedsięwzięĆ wyszczegó|nionych powyzej.

Bochnia, dnia 13.01 .2014 r.
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