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data przystąpienia numer uchwały instytucja
31.01.91 X/61/91 Związek Miast Polskich
Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec
rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Powstała w roku 1917 i działała do aż do wybuchu wojny w 1939
roku. Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie legislacyjnej, promocji gospodarczej i kulturalnej
miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami
miejskimi. Także współpraca z podobnymi organizacjami w innych krajach rozwijała się pomyślnie.
Po II wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Natomiast po wolnych wyborach lokalnych
27 maja 1990 roku pojawiła się inicjatywa restytucji Związku. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej
siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. Pod koniec 2001 roku do Związku należało 265 miast, w tym prawie
wszystkie miasta wojewódzkie Mieszka w nich 80% miejskiej ludności kraju.

data przystąpienia numer uchwały instytucja
24.02.93 XL/227/93

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Cele stowarzyszenia:
●
●
●
●
●

Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin
Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach
Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia
Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie

Zadania stowarzyszenia:
●
●
●

●

Inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast
Powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska z udziałem decydentów i polityków lokalnych
Upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji
technicznych, doradztwo dla gmin
Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi
zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast

data przystąpienia numer uchwały instytucja
26.10.95 XXIII/178/95

Katolickie Stowarzyszenie Kulturalne

data przystąpienia numer uchwały instytucja
10.09.96XLIV/277/96

Związek Gmin Bieszczadzkich

data przystąpienia numer uchwały instytucja
24.09.96XLV/299/96 Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

data przystąpienia
28.12.99

numer uchwałyinstytucja

XXI/187/99

Związek Gmin Dorzecza Sanu

data przystąpienia numer uchwałyinstytucja
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25.07.00 XXIX/242/00

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego

data przystąpienia numer uchwały instytucja
21.12.00 XXXIV/290/00 Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

data przystąpienia numer uchwały instytucja
28.10.03 XVIII/183/03

Stowarzyszenie na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie

Związek Międzyregionalny ?Euroregion Karpacki? powołany został w dniu 14 lutego 1993 roku na w Debreczynie na
Węgrzech. Główne cele, zasady funkcjonowania oraz zasięg terytorialny Związku określa jego Statut.
Podstawową cechą Euroregionu Karpackiego przez wiele lat jego funkcjonowania był brak osobowości prawnej zarówno
Związku jako całości jak i poszczególnych jego Stron Krajowych. Definicja Euroregionu Karpackiego mieści się, zatem w
kategoriach politycznych, chociaż Statut Związku określa jego zasięg terytorialny oraz opisuje strukturę organizacyjną.
Związek Międzyregionalny ?Euroregion Karpacki? posiada powierzchnię około 143 000 km?, zamieszkanych przez około 14
500 000 ludzi i obejmuje swoim obszarem następujące jednostki administracyjne
●

●

●

●

●

Polska:
Obszar Województwa Podkarpackiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu
Karpackiego Euro-Karpaty.
Ukraina:
Obszar Obwodów, (Województw): Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Czerniowieckiego.
Słowacja:
Obszar Krajów, (Województw): Preszowskiego i Koszyckiego, oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia
?Region Karpaty?.
Węgry:
Obszar Kantonów: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, oraz miast:
Nyiregyhaza, Miszkolc, Debrecen, Eter.
Rumunia:
Obszar Departamentów: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita.
http://www.karpacki.pl

data przystąpienia numer uchwały instytucja
28.10.03 XVIII/190/03

Błękitny San

Głównym inicjatorem i koordynatorem programu dotyczącego ochrony wód Sanu i jego zlewni jest Związek Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Program ten jest związany z budową i modernizacją kolektorów sanitarnych, różnego
typu oczyszczalni ścieków oraz budową zakładów utylizacji stałych odpadów komunalnych z pełnymi liniami
technologicznymi do odzysku surowców wtórnych.
W/w program jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska, Strategią Rozwoju Województwa
Podkarpackiego i programem Narodów Zjednoczonych ds. zrównoważonego rozwoju regionu.
Źródła Sanu znajdują się na Ukrainie, w związku z czym program ma charakter transgraniczny i decyzją Zgromadzenia
Związku w dniu 2 września 2003 r. stał się programem otwartym dla wszystkich samorządów, organizacji, związków,
stowarzyszeń działających wzdłuż rzeki San oraz strony ukraińskiej. Projekt zyskał aprobatę uczestników posiedzenia
Zgromadzenia Związku oraz zaproszonych gości. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ONZ,
ARiMR oraz Euroregionu Karpaty przyrzekli pomoc fachową przy koordynacji i realizacji programu oraz pozyskanie środków
na jego realizację.
Z ochroną wód Sanu i jego zlewni związany jest rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój baz turystycznych, handlu, usług
oraz rolnictwa ekologicznego, są to dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu Podkarpacia, w którym wskaźnik
bezrobocia jest bardzo duży.
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