
UCHWAŁA NR VII/66/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie 
Szemborowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz.506) w zw. z §16 ust.1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Światowid, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie Gminy Czerniejewo ze Stowarzyszenia Światowid z siedzibą 
w Małachowie Szemborowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

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

do Uchwały Nr VII/66/19

 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/124/2008 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie, Gmina
Czerniejewo przystąpiła do lokalnej grupy działania – Stowarzyszenia Światowid, w skład którego
wchodziły wówczas okoliczne gminy.

Przez ponad 10 lat członkostwa Gminy Czerniejewo w Stowarzyszeniu Światowid, Gmina aktywnie
uczestniczyła w jego działaniach oraz za jego pośrednictwem korzystała ze wsparcia ze środków
zewnętrznych.

Pod koniec 2017 r. do gminy zaczęły docierać niepokojące informacje o sytuacji finansowej
i organizacyjnej w Stowarzyszeniu. Ówczesny zarząd, pomimo wielu próśb członków Stowarzyszenia -
szczególnie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, o złożenie rzetelnych sprawozdań na temat stanu
finansów Stowarzyszenia Światowid, nie udzielał tych informacji. Kolejne walne zgromadzenia
nie przynosiły rozwiązania, a do gmin zaczęły docierać informacje o zaciąganych zobowiązaniach od osób
prywatnych, zajęciach wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne wobec spółdzielni
socjalnych, którymi administrowało Stowarzyszenie. Sytuacja Stowarzyszenia uległa bardzo niekorzystnej
zmianie, niezawinionej przez Gminę Czerniejewo, jak i pozostałe gminy członkowskie, szczególnie
w sferze finansów i zobowiązań.

W takiej sytuacji pozostawanie Gminy w Stowarzyszeniu jest niekorzystne i może rodzić obawy, co do
odpowiedzialności w przypadku kontynuowania uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 17 kwietnia 2019 r.
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