UCHWAŁA NR 603/XVIII/2020
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia przez Gminę Lublin
do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin
działającej w formie stowarzyszenia
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się wolę utworzenia i przystąpienia przez Gminę Lublin do Lokalnej
Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin działającej w formie stowarzyszenia, której
celem będzie w szczególności:
1) budowanie pozytywnego wizerunku Lublina oraz Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie;
2) wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym;
3) integracja sektora publicznego, gospodarczego oraz instytucji, osób i organizacji
działających na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego zainteresowanych
rozwojem turystyki oraz pozyskiwanie do realizacji tych celów społeczności lokalnych;
4) koordynacja działań turystycznych;
5) promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie
działania Stowarzyszenia, zwłaszcza z zakresu turystyki miejskiej, kulturowej,
zakupowej, biznesowej, sentymentalnej, aktywnej, zdrowotnej oraz ekoturystyki;
6) wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy;
7) inicjowanie tworzenia, wspieranie rozwoju i koordynacja zarządzania markowymi
produktami turystycznymi;
8) prowadzenie i rozwój działalności informacji turystycznej o Lublinie oraz Lubelskim
Obszarze Metropolitalnym;
9) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej oraz powiązanego z nim systemu transportu publicznego;
10) doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki,
analiza i monitorowanie ruchu turystycznego;
11) edukacja w zakresie gospodarki turystycznej i krajoznawstwa;
12) podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
proekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie aktywnego wypoczynku
w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście poszanowania i ochrony
środowiska;
13) promocja i organizacja wolontariatu;
14) działalność na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej;
15) działania wspierające innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii
w dziedzinie turystyki i transportu publicznego;
16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie, w tym
zwiększanie dostępu oferty turystycznej i kulturalnej Lublina i Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie;
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17) prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
w sferze turystyki.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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