
Projekt nr5

z dnia  23.08.2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zm.) oraz art.4 ust.2 pkt 1  ustawy z  dnia 
25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jednolity Dz.U. z  2018 poz. 563) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Gmina Krapkowice wyraża wolę przystąpienia do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
w charakterze członka zwyczajnego.

§ 2. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu 
ustalone są w Statucie tego stowarzyszenia.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do dokonywania wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z przystąpieniem oraz członkostwem Gminy Krapkowice  w Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej w Opolu.

§ 4. 1. W związku z przystąpieniem do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
w Opolu wyraża się zgodę na ponoszenie przez Gminę Krapkowice opłaty rocznej z tytułu składki członkowskiej 
w wysokości 0,25 zł na 1 mieszkańca gminy Krapkowice, począwszy od 1 stycznia 2020 r.

2. Zobowiązania finansowe Gminy Krapkowice z tytułu członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej pokryte będą z dochodów własnych  Gminy Krapkowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie do projektu Uchwały nr …………Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia    … września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do 

stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu zostało założona w 2003 roku. Wśród 

członków OROT znajdują się gminy, powiaty, biura podróży, hotele, restauracje, przewodnicy 

turystyczni oraz inne instytucje związane z branżą turystyczną. Obecnie OROT zrzesza 156 

członków. Funkcję Prezesa pełni nieprzerwanie od 2007 Pan Stanisław Rakoczy. Głównym 

celem statutowym jest szeroko rozumiana promocja oraz rozwój turystki całego obszaru 

województwa opolskiego. OROT w ramach członkostwa oferuje: uczestnictwo w imprezach 

targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą, organizację wizyt studyjnych, organizację 

szkoleń, promocję atrakcji turystycznych Gminy Krapkowice. 

OROT pozyskuje również środki unijne z różnych programów operacyjnych. Dzięki jednemu 

z nich powstało Opolskie Centrum Informacji Turystycznej wraz z regionalnym internetowym 

portalem turystycznym.  

 

Podróżując po Ziemi Krapkowickiej oprócz malowniczych widoków można napotkać 

liczne obiekty zabytkowe, m.in. Krapkowicki Zamek, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, 

wieżę Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych, ruiny zamku rycerskiego  

w Otmęcie, zamek i park w Rogowie Opolskim, pałac w Dąbrówce Górnej, kościoły parafialne 

oraz przydrożne krzyże i kapliczki.  

  Krapkowice posiadają również swoja  marinę, która mieści się przy ul. Przybrzeżnej  w 

swojej ofercie posiada wiele atrakcji. Wypożyczyć można kajaki, łodzie kanoe, małe łodzie z 

napędem spalinowym oraz skutery z napędem elektrycznym,  

na miejscu istnieje możliwość zwodowania także własnego sprzętu pływającego oraz 

przycumowanie łodzi w trakcie rejsu po Odrze. 

W roku 2018 w świeżo wyremontowanej Baszcie powstał punkt informacji, a na terenie 

Gminy nowa atrakcja turystyczna- Obuwniczy Szlak. To element  turystyki przemysłowej. Na 

wzór wrocławskich krasnali powstało dotychczas 8 bucików z kodami Qr/ Kody odsyłają do 

historii miejsc, przy których się znajdują, a także informują dlaczego dany but ma właśnie taki 

a nie inny kształt. Nowe produkty turystyczne cieszą się ogromną popularnością a dzięki 

szerszej promocji będzie można dotrzeć do mieszkańców całej Polski oraz turystów z całego 

świata. 

Warunkiem przystąpienia do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest 

podjęcie decyzji o wstąpieniu w szeregi stowarzyszenia, wypełnienie o złożenie w siedzibie 

stowarzyszenia, wypełnienie  i złożenie w siedzibie stowarzyszenia deklaracji członkowskiej 

(w przypadku gmin roczna składka wynosi 0,25 zł od 1 mieszkańca. 
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