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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Hyżne do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Gminy Hyżne uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Hyżne  do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest 
regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa 
podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego 
członków oraz budowania integralności tego regionu Polski. 

Celami Stowarzyszenia są m.in.: 

1) upowszechnianie idei samorządu terytorialnego, 

2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, 

3) ochrona wspólnych interesów jego członków, 

4) wspieranie działań zmierzających do budowania świadomości regionalnej przy zachowaniu unitarności 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

5) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, zmierzająca do 
podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych 
i gospodarczych województwa podkarpackiego, 

W ostatnich latach wyraźnie zmieniły się uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnych, co jest związane 
z ogromnym postępem technologicznym, naukowym oraz integracją europejską. Odchodzi się od planowania 
rozwoju w rozumieniu jednostkowym – miasta, wsi, powiatu czy województwa. Mówi się o obszarach 
funkcjonalnych obejmujących tereny niezamykające się w granicach administracyjnych. 

Nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy gminami) 
oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, województwem). Obowiązujące obecnie 
w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe korporacje 
samorządowe łączą JST jedynie o zbliżonym charakterze. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Hyżne przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Dzięki przystąpieniu do PSST jako samorząd 
będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących 
samorządów terytorialnych. Pozyskamy możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na 
rozwój społeczności gminnych, służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi gminy (np. wspólne 
projekty) oraz prowadzenie wspólnej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej. 

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 Statutu PSST nabycie członkostwa w nim następuje na podstawie uchwały 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Składka członkowska dla gmin wynosi 0,13 zł od mieszkańca według liczby mieszkańców wg stanu na 
31 grudnia roku 2020. 
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