projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasta Jaworzna do Związku
Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Wyrazić zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasta Jaworzna do Związku Stowarzyszeń pod nazwą
Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Przystąpienie Gminy Jaworzno do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny zintensyfikuje
działania związane z ochroną cennych siedlisk na terenie miasta, utrzymaniem kolekcji roślinnych na
terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera oraz na terenie arboretum w Parku
Gminnym Gródek. Dotychczasowymi członkami Związku Stowarzyszeń są: Województwo Śląskie,
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Wspólnota, Rudzkie Towarzystwo
Przyjaciół Drzew, Powiat Mikołowski, Powiat Raciborski, Gmina Mikołów, Gmina Racibórz, Gmina
Lyski, Gmina Radzionków. Związek został powołany w celu prowadzenia badań naukowych,
działalności dydaktycznej, edukacyjnej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii. Instytucja
ta wykazuje nowoczesne podejście do utrzymania i tworzenia obszarów o dużych walorach
środowiskowych z uwzglednieniem warunków społecznych i gospodarczych. Takie ujęcie powoduje,
że na tereny przyrodniczo cenne można spojrzeć jak na ważny regionalnie podsystem, przyczyniający
się do podniesienia atrakcyjności miasta i realizować na jego terenie zadania z zakresu ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej, turystyki i rekreacji. Współna realizacja działań stworzy
rozpoznawalny i ambitny produkt turystyczny, przyciągający zwiedzających oraz wzmocni pozycję
naszego miasta na przyrodniczej i naukowej mapie Europy. Pozwoli na podejmowanie wspólnej
promocji tego typu obszarów we współpracy z międzynarodowymi instytucjami zrzeszającymi ogrody
botaniczne (International Association of
Botanic Gardens oraz Botanic Gardens Conservation
International). Ponadto współdziałanie z instytucją naukową, jaką jest ogród botaniczny, zwiększy
skuteczność pozyskiwania przez gminę środków finansowych na ochronę przyrody, edukację
ekologiczną, a także umożliwi udział w projektach związanych z ochroną czynną ginącej flory i fauny,
realizowanych przez instytucje naukowe, a finansowane ze środków UE. Współczesne ogrody
botaniczne są placówkami dydaktyczno-naukowymi, których celem jest ochrona ginących gatunków
roślin oraz działania na rzecz utrzymania bioróżnorodności. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi: Polską Akademią Nauk, Radą Ogrodów
Botanicznych i Arboretów w Polsce, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Opolskim.
Jaworzno, 5 października 2015 r.
Opracował: p.o Pełnomocnika ds. Rozwoju Grzegorz Cyran
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