
UCHWAŁA NR XII/93/2020
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”. 

§ 2. Reprezentację Gminy Tarnawatka w pracach stowarzyszenia o którym mowa w § 1 powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnawatka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Uzasadnienie
Inspiracją do powołania stowarzyszenia samorządów Euroregion „Roztocze” jest zmiana polityki rozwojowej 
obejmującej tereny przygraniczne Polski Wschodniej, które dotychczas były pomijane w dokumentach 
strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym woj. lubelskiego na lata 2021 - 
2027 oraz prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych stanowią 
wyjątkowy moment na stworzenie stałych struktur instytucjonalnych umożliwiających rozwój tego regionu. 
Euroregion „Roztocze” będzie zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i docelowo po ukraińskiej stronie 
granicy. Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze tworzenie warunków do 
rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej, bezpośrednio sąsiadujących obszarów 
Ukrainy i Polski. Istotnym celem nowego euroregionu, będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych 
terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. W związku z krótkim 
okresem przygotowania dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym opracowanie koncepcji działania 
wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych czynności. Proponowane obszary działania: poprawa poziomu życia 
mieszkańców, poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, rozwój potencjału gospodarczego, 
inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych. 
Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 
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