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ZWI4ZEK GMIN MAZURSKICH „JURAND"

Poczqtek Zwi^zku Gmin Mazurskich „Jurand" i^czy si? z dat^ 8 lutego 1993 roku, Idedy
to zostal wpisany do Rejestru Zwi^zkow Mi?dzygrninnych, prowadzonego przez Prezesa Rady
Ministrow, a jego Slatut ogloszony w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Olsztynskiego
z dma 3 marca 1993 roku. Do zwi^zku przyst^ilo 7 gmin; Dzwierzuty, Jedwabno, Pasym,
Rozogi (obecnie woj. ostrol?ckie), Szczytno, Swi?tajno, Wielbark oraz miasto Szczytno.

ZGM,Jurand" jest jednostk^ samorz^dow^ dzialaj^c^ na podstawie ustawy o samorz^dzie
tei^orialnym z 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z pozniejszymi zmianaini),
ktora (w szczegolnosci rozdzial 7 tej ustawy) decyduje o Jego ustroju. Nalezy podkreslic, ze Zwi^-
zek wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasn^ odpowiedzialnosc, posiadaj^c oso-
bowosc prawn^, Organem stanowi^cym i kontroli^n jest Zgromadzenie Zwi^zku, organem zas wy-
konawczym Zarz^, powolywary i odwolywany pizez Zgromadzenie sposrod jego czlonkow.

Obszar Zwi^zku obejmuje powierzchni? 1930 km^, zamieszkal^ przez 72 tysi^ce mie-
szkancow. Geograficznie jest to pohidniowa cz?sc Pojezierza Maziu-skiego, charakteryzujti-
ca si? wozmaiconym uksztahowaniem terenu, duz^ lesistosci^ i bcznymi jeziorami. Polnoc-
na cz?sc to obszar typowy dla moreny czolowej, wyst?puj^ tu liczne wzniesienia, jeziora (72
o powierzchru powyzej 5 ha), grunty rolne s^lepszej jakosci. Cz?sc pohidniowa zas to obszar
san owy o glebach piaszczystych, duzej lesistosci, poprzecinany rzekami, nad ktorymi roz-
ci^aj^^si? duze obszary l^k. Teren „Juranda" stanowi zlewni? Narwi rzekami Szkw^, Omul-
wi% ozog^i K^tym^. Wody (powierzchniaok. 7222 ha) i lasy (ok. 94 443 ha) stanowiq^pona 55 ̂  ogolnej powierzchru Zwi^zku. Dominuj^c^ gal?zi^ gospodarki jest rolnictwo

.. U2ytk6w rolnych stanowi ponad 38% powierzchru) i lesnictwo, na bazie ktorych roz-
Pi'^mysl przetworczy i drzewny. Trzeci^ znacz^c^ dziedzin^ gospodarki jest tury-

sty a, 6rej rozwojowi sprzyjaj^^ unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ich atrakcyj-
nosc zadecydowala o obj?ciu ochron^ znacznych obszarow przez powolanie Mazurskiego
ar u Krajobrazowego oraz utworzenie obszarow i stref szczegolnie chronionych.

Niezaprzeczalna l^cznosc spoleczno-gospodarcza terenu dzialania Zwiqzku Gmin
Mazurskich „Jurand , widoczna mi?dzy innymi w ukladzie komunikacyjnym z central-
nie polozonym glownym osrodkiem administracyjno-kulturalnym, jakim jest miasto
Szczytno, wynika przede wszystkim z gl?boko histoiycznych wi?zi tego obszaru, integro-
wanego w przesztosci wok6l struktuiy powiatowej. Nie tylko jednak historyczne wi?zi prze-
s^dzily o powstaniu Zwiqzku Gmin Mazurskich „Jurand". Decyduj^c^ rol? odegral niew^t-
pliwie element pragmatyczny, organizuj^cy wspolczesn^ rzeczywistosc w oparciu o twarde
reguly ekonomiczne. Gmmy zintegrowane wok61 wspolnych zadah i problemow staj^ si?



silnym i powaznym partnerem, z szans^ na realizacj? wlasnych aspiracji i potrzeb. Inny
wazny aspekt, ktory nalezy wzi^c pod uwag? analizuj^c motywy powolania do ̂ cia
Zwiqzku Gmin Mazurskich „Jurand", mozna okreslic jako samorz^dowy. To poj^cie po-
nowme wypelnia si? tresci^ po roku 1989, kiedy to przygotowywana reforma administra-
cyjna panstwa, decentraUzuj^ca zarz^dzanie dobrem publicznym, zaowocowala powsta-
niem w 1990 roku podstawowego szczebla samorz^du terytoriabiego, jakim staly si? grai
ny. Jesli kolejnyra etapera tej reformy b?dzie II szczebel saraorz^du terytorialnego w po-
staci powiatu sainorz^dowego, to integracja grain w strukturach Zwiqzku niew^tpliwie ula-
twi t? operacj? ze wzgl?du na organizacyjne przygotowanie i doswiadczenie, jakie obecnie
zdobywaj^ grainy realizuj^ce wspolne przedsi?wzi?cia o charakterze ponadlokalnym.
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Zwi^ek Grain Mazurskich „Jurand" wykonuje zadania wlasne grain zrzeszonych
przekraczaj^ce ich raozliwosci organizacyjne b^dz zadania wyraagaj^ce z istoty dzialah
korapleksowych o zintegrowanyra charakterze, dla ktorych poszukiwane rozwi^ania
pod k^tera przyszlej wspolnoty powiatowej. W szczegolnosci zas:

1) prorauje waloiy turystyczne i gospodarcze;
2) prowadzi i wspiera wspolne inwestycje koraunalne, turystyczne oraz z zakresu

ochrony srodowiska, takie jak: organizacja wysypisk nieczystosci i utylizacja odpadow,
budowa oczyszczalni sciekow, rozwoj agroturystyki;



3) koncentruje srodki z przeznaczeniem na; 0C2yszczenie i pot^czenie jezior rejonu z
dopiywem do rzek Omulew i Narew, propagowanie ekologicznego rolnictwa, wspieranie
melioracji i zaopatrzenia wsi w wed?, rozwoj sieci komunikacyjnej i telekomimikacyjnej;

4) wspoldziala z Agencj^ Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa w zakresie rekonstrukcji
i rozdysponowania nieruchomosci rolnych gospodarstw panstwowych;

5) podejmuje inicjatywy w celu tworzenia: szkolnictwa ponadpodstawowego, zakia-
dow stuzby zdrowia o charakterze ponadlokalnym, ochrony przeciwpowodziowej, prze-
ciwpozarowej i zapobiegania kl^skom zywiolowym, dziaialnosci gospodarczej nie wykra-
czaj^cej poza zadania uzytecznosci publicznej.

I kadencja Zwi^zku Gmin Mazurskich „Jurand" trwala niespehia pohora roku do wy-
borow samorz^dowych z 19 czerwca 1994 roku.

Najwazniejszym (przedstawicielskim) organem Zwi^zku jest Zgromadzenie maj^ce
charakter stanowi^cy i kontrolny. W sklad Zgromadzenia wchodz^ wojtowie gmin zrze-
szonych oraz burmistrz miasta Szczytna, a takze dodatkowo po jednym przedstawicielu z
kazdej gminy, Miasto Szczytno reprezentowane jest przez dwoch dodatkowych przedsta-
wicieb. Sklad Zgromadzenia Zwi^ku Gmin Mazurskich „Jurand" w 1 kadencji przedsta-
wial si$ nast^puj^co:

Miasto Szczytno: Pawel Bielinowicz - burmistrz, Jaroslaw Zariba - radny, Stanisiaw
Bogacki - radny;

Gmina Dzwierzuty: Czeslaw Wierzuk - wojt, Zbigniew Wielgoszewski - radny;
Gmina Jedwabno: Andrzej Kabata - wojt, Ryszard Kuprewicz - radny,
Gmina Pasym: Wiesiaw Nosowicz - wojt, Bernard Mius - czlonek Zarzq.du Gminy,
Gmina Rozogi: Jpzef Zapert - wojt, Zbigniew Poplawski - przewodnicz^cy Rady

Gminy,
Gmina Szczytno: Aleksander Kolodziejczak - wojt, Zofia Czarkowska — przewodm-

cz^ca Rady Gminy,
Gmina Swi^tajno: Adam Krzyskow - wojt, Elzbieta Gorska - radna,
Gmma Wielbark: Wiesiaw Markowski — wojt, Miroslawa Zabielowicz — przewodm-

cz^ca Rady Gminy.
Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Zwi^zku Gmin Mazurskich „Jurand" 2

kwietnia 1993 roku wybrano przewodnicz^cego, zastppc? przewodniczq.cego oraz sekreta-
rza, ktoiyrm zostali odpowiednio: Adam Krzyskow, Wiesiaw Markowski i Elzbieta Gor
ska. Powolano pierwszy Zarz^d Zwiqzku w skladzie.przewodnicz^cy - Pawel Bielinowicz,
zast^pca przewodnicz^cego - Aleksander Kolodziejczak, czlonkowie Zarz^du: Jozef Za
pert, Czeslaw Wierzuk, Wiesiaw Nosowicz. W sklad Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej
Kabala jako przewodnicz^cy, Zbigniew Wielgoszewski i Andrzej Zariba - czlonkowie (od
11 marca 1994 r. w miej see Andrzej a Zar^by powolano Miroslawp Zabielowicz). Pierwsze
posiedzenie Zgromadzenia Zwi^zku zatwierdzilo fimkcjonowanie trzech zespolow proble-
mowych: 1) ds. ekologii, ochrony srodowiska i rolnictwa, 2) ds. wspolpracy z Telekomuni-
kacj^ Polskq^ S.A. (automatyzacja pol^czeh telefonicznych na terenie ZGM „Jiu-and"), 3)
ds. promocji tiuystycznej i gospodarczej. Realizacja zadah wypracowanych w tych gre-
miach, dokonywala si? w oparciu o corocznie uchwalany budzet, ktorego dochody pocho-
dzily glownie ze skladek czlonkowskich (kazda gmina wplaca rocznie na rzecz Zwi^zku
0,5% dochodow wlasnych), ale rowniez dotacji, darowizn i zapisow.












