
UCHWALA Nr 172/XV1112016 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie: pnystqpienia do Stowarzyszenia o nazwie Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 
co nastepuje: 

Gmina Miasto i Gmina Serock przystqpuje do Stowarzyszenia o nazwie Mazowiecka 
Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibq w m.st. Warszawa. 

I .Organizacjq, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia o ktorym mowa w 91 okresla 
Statut Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, stanowiqcy zalqcznik 
nr 1 do uchwaly. 

2.Gmina Miasto i Gmina Serock zobowiqzuje siq do wypdniania obowiqzkow 
statutowych cztonka zwyczajnego okreslonych w § 9 Statutu Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

3.Gmina Miasto i Gmina Serock akceptuje Uchwale nr 15/03/2013 Walnego Zebrania 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie wysokosci i terminow oplacania sktadek cztonkowskich. 

§ 3 

Wykonanie Uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 4  

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



W zwiqzku z ubieganiem siq o cz~onkostwo w Stowarzyszeniu ,,Mazowiecka 

Regionalna Organizacja Turystyczna" wymagane jest ztozenie do MROT uchwaly Rady 

Miejskiej w Serocku potwierdzajqcej oswiadczenie woli wstqpienia do MROT. 

Celem glownym przystqpienia Miasta i Gminy Serock do MROT jest uczestniczenie 

w dzialalnosci stowarzyszenia na prawach cztonka zwyczajnego. Miasto i Gmina Serock 

zamierza korzystac, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, ze wsparcia merytorycznego oraz 

doradztwa przy tworzeniu i certyfikowaniu lnformacji Turystycznej w Serocku, ktorej otwarcie 

zaplanowane jest w pierwszej polowie 2017r. Naszym celem jest rowniez korzystanie 

z pomocy organizacyjno- technicznej oraz poradnictwa MROT, udzial w targach i imprezach 

promocyjnych, udziat w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach 

organizowanych przez MROT oraz w wizytach studyjnych i prasowych. Dzieki przystqpieniu 

do stowarzyszenia gmina bqdzie mogta wspolnie z MROT organizowac projekty promocyjne, 

edukacyjne i szkoleniowe; promowac swoj region w wydawnictwach wtasnych i publikacjach 

cyklicznych MROT oraz brac udzial w rozwoju sieciowych produktow turystycznych 

wojewodztwa mazowieckiego. Gmina bqdzie miala dostep do wszystkich narzqdzi i dziatari 

promocyjnych MROT- strony internetowej, portali administrowanych przez MROT, 

newslettera oraz promocji w mediach. Obecnie Serock wpisany zostal w projekt realizowany 

przez MROT dotyczqcy Szlakow Turystycznych Dziedzictwa Kulturowego Mazowsza- Szlak 

Ksiqzqt Mazowieckich i Szlak Bitwy Warszawskiej 1920. 

W oparciu o 5 2 pkt 8 uchwaly nr 15/03/2003 Walnego Zebrania ,,Stowarzyszenia 

Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej" z dnia 26 marca 2013 r. w sprawle 

wysokosci rocznych sktadek cztonkowskich i wpisowego koszt przystqpienia Miasta i Gminy 

Serock wyniesie Iqcznie 4.000,OOzt (siownie: cztery tysiqce ziotych i zero groszy), natomiast 

jednorazowa roczna skladka wynosic bqdzie 3.500,OOzl (siownie: trzy tysiqce pieCset ziotych 

i zero groszy). 



Zalqmnik do Ochwa#y nr 11/O3ROI 3 
Wainego Zebranis Stownmyszenia 
Mazowiecb  Regiorialns Organimcja 
Turystycma 
z dnia 26 rnmarerr 2013 rake 

STATUT 
MAZOWXECKlE,I REGIQNALNEJ ORGAIVIZAC411. TUKYSTYCZNFA 

Maj%c ria uwadze szerszg bivdzicj kctnkurencyjnq i o d p o u 4 a d a j ~  oczekiwanium q n k u  
ofenr; turystycxnq Wujewiidztwa Mazcl\y.ieckiego, w cclu o s i ~ i q c i a  optqmalnych efektriw 
gospodarczych i spolecmych poprzcz spOjne i skoordynowanc dziakinia jednostek samon+du 
terytorialnego, gospdarczego i il~nych zainteresowanych podmiat.6~. powduje 
siq Mazowieckq Regiomlnq Organizacjq -l'urystycznq. 

Mazowiecka Kegionalna Orgmizacja l'urysx yczna zwana dstlej ,,MRC)'I"' 
jest stowzlr~yszeniem posiadzijqcym osobou~osC prawnq. MRO?' moke jednoczesnie wywc 
namy w jqzyku angielskiln ..Tourism Organization of the Mazovia Region". 

MROT dziala na podstawie: 
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o sfowa~yszenislctt (Dz. U, z 2001 r. 

Nr 79. poz. 855 z phis .  m.); 
2) ustawy 2 dnia 2.5 czenvcd 1999 roku s Palrakiej Organizacji Turystycznej fDz. U. 

Nr 62, poz. 689 z p61:n. zm.): 
3) niniejszego statutu. 

1. Tereneni dziafania MKDT jest obszar Wojewfidztwa ?/l~mwieckiego. 
2. Siedzibq MRQT jest m.st. Warszawa. 
3. MKO'1' rn0i.e prowdziC chiddnoSC poza granicarni Wojew6dztwa Mazowieckiego oraz 

poza granicami kraju, zgodnie z obowivjqcymi przepisani. 
4. MROT jest utwrmna na czas nieokre8lony. 
5. MRO'I' moze prowadzid dzidatno9t. gospodarczq. Doch6d z dzidalno6ci gospodarczej 

MKO'T slu2y realizacji celow statutowych i nie mote by6 plzezn~zczony do podzialu 
rnir;.&y jej czfonkbw. 
































