
 

UCHWAŁA NR XV/94/2016 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 22 stycznia 2016 r. 
 

w sprawie utworzenie przez Gminę Skoroszyce wraz z powiatami: Nyski, Prudnicki, 
Głubczycki oraz gminami: Nysa, Prudnik, Głubczyce, Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, 
Korfantów, Grodków, Biała, Kietrz, Branice, Lubrza,  Łambinowice, Pakosławice 
Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) Rada Gminy Skoroszyce  u c h w a l a, co 
następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Skoroszyce wraz z powiatami: Nyski, 
Prudnicki, Głubczycki oraz gminami Nysa, Prudnik, Głubczyce, Głuchołazy, Otmuchów, 
Paczków, Korfantów, Grodków, Biała, Kietrz, Branice, Lubrza, Łambinowice, Pakosławice 
Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy” na zasadach określonych w projekcie 
Statutu Stowarzyszenia. 

§ 2. 

Projekt Statutu Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY” stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Skoroszyce do Stowarzyszenia 
pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY” opłacane będą z budżetu Gminy Skoroszyce,                                     
w wysokości i na zasadach wskazanych w Statucie Stowarzyszenia.  

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  
  
  



  
  
  
  

U Z A S A D N I E N I E 
  
  
            Samorząd Województwa Opolskiego wystąpił z inicjatywą wspólnej realizacji, przez 
jednostki samorządu terytorialnego z obszaru południowego województwa opolskiego, 
przedsięwzięć realizowanych zgodnie z opracowywana strategia Partnerstwo Nyskie 2020. 
  
            Zgodnie z podjętymi dotąd ustaleniami pomiędzy zainteresowanymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do realizacji 
przedsięwzięcia, w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020. Zgodnie z podjętymi ustaleniami 
pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, koniecznym jest 
powołanie Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”. 
  
            Powołanie Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY” pozwoli na 
wspólną realizację przedsięwzięcia poprzez połączenie potencjałów podmiotów 
uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia oraz pozwoli na pozyskanie niezbędnych 
środków finansowych, w tym uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 


