
UCHWAŁA NR RG-XVIII/207/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej 
(tekst jednolity uwzględniający  zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym 

Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.)

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 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark 
Świętokrzyski’’ o tekście jednolitym uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2019 podjętą na 

Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r. w następującym 

zakresie:

1. Zmienia się treść § 1 w następującym zakresie:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:Stowarzyszenie Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ w dalszej części niniejszego 

Statutu zwany Stowarzyszeniem, tworzy się w celu wspólnego działania gmin na rzecz rozwoju geoturystyki 

oraz powołania i utrzymania geoparku funkcjonującego w sieci europejskich i globalnych geoparków 

UNESCO,

b) dodaje się ust 5 w brzmieniu:Stowarzyszenie może się posługiwać nazwą w wersji anglojęzycznej brzmiącą 

„Holy Cross Mountains Geopark”  

2. Zmienia się treść § 8 w następującym zakresie:

a) ustęp 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:Wspieraniu działań na rzecz rozwoju geoturystyki na obszarze 

obejmującym gminy: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów, stanowiącym obszarowy 

produkt turystyczny (geopark) o nazwie ,,Geopark Świętokrzyski’’, zwany w dalszej części statutu 

Geoparkiem

b) ustęp 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:Mobilizowaniu i angażowaniu społeczności lokalnej do aktywnego 

udziału w procesie funkcjonowania i rozwoju obszarowego produktu geoturystycznego ,,Geopark 
Świętokrzyski’’ na terenie gmin o których mowa w ppkt. 1.

3. Wprowadza się § 12a w brzmieniu:

1. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Zgromadzenie może przyjąć uchwałę w trybie obiegowym bez 

zwoływania posiedzenia.

2. Głosy w trybie określonym w ust. 1 oddaje się przez podpisanie uchwały.

3. Uchwała zostaje podjęta w trybie określonym w ust. 1 gdy wszyscy członkowie Zgromadzenia zostaną 

powiadomieni o jej treści i za uchwałą oddana zostanie bezwzględna większość statutowej liczby członków 

Zgromadzenia, chyba że Statut przewiduje wyższą większość.

4. W trybie obiegowym nie mogą być przyjęte uchwały wymagające głosowania tajnego, a także dotyczące 

zmiany statutu oraz uchwalenia rocznego budżetu i ustalenia składki członkowskiej.

§ 2. Zatwierdza się zmieniony Statut Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ – tekst jednolity 

zgodny z Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland 

Świętokrzyski’’ z dnia 23.09.2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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