
UCHWAŁA NR X /64 / 2015

RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia  17 września  2015 R.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Szczytniki w ramach 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Długosz Królewski”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U.2013.594 j.t.) i art. 4 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.poz. 378) oraz w oparciu o  uchwałę

nr XXVI/120/09 Rady Gminy Szczytniki  z dnia 20 luty 2009 r.  w sprawie  wyrażenia woli

utworzenia  lokalnej  grupy  działania  do  realizacji  lokalnej  strategii  rozwoju  w  programie

podejścia  „Leader”  z  udziałem  gminy  Szczytniki, Rada  Gminy  Szczytniki  uchwala,  co

następuje:

§ 1.  Gmina Szczytniki deklaruje wolę kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania

Stowarzyszeniu  „Długosz  Królewski”,  z  siedzibą  w  Brzezinach,  jako  członek  zwyczajny

Stowarzyszenia.

§  2.  1. Do  reprezentowania  Gminy  Szczytniki  w  Stowarzyszeniu  „Długosz  Królewski”

ustanawia się Wójta Gminy Szczytniki.

2. Wójt  Gminy  Szczytniki  jest  upoważniony  do  udzielenia  pisemnych  upoważnień

wyznaczonym  osobom  fizycznym  do  reprezentowania  Gminy  Szczytniki

w Stowarzyszeniu  „Długosz  Królewski”  –  w  zakresie  każdorazowo  wskazanym  w

pisemnym upoważnieniu.

§ 3. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia „Długosz Królewski” określa:

a) statut, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Długosz Królewski”,

b) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.

U. z 2015 r., poz. 378)

c) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem

środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 379)

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

do UCHWAY NR X /64 / 2015

RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia  17 września  2015 R.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.  o rozwoju

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Zasadniczym  celem  ustawy  jest  stworzenie  podstaw  prawnych  realizacji  rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), o którym mowa w części drugiej w tytule

II w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz

Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne

dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wejście  w  życie  nowej  ustawy  wynika  z  rozpoczęcia  nowej,  siedmioletniej

perspektywy  finansowania  polityk  UE z  budżetu  UE  (2014–2020)  na  podstawie  nowego

pakietu unijnych  aktów prawnych,  regulujących zasady ich wdrażania.  Ustawa bazuje na

metodzie LEADER, która w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 ma zastosowanie w

realizacji  osi  4  Leader  (podejścia  LEADER)  w  ramach  programów  rozwoju  obszarów

wiejskich  oraz osi  priorytetowej  4 zrównoważony  rozwój  obszarów zależnych  głównie  od

rybactwa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Rybackiego (EFR) w perspektywie finansowej 2007–2013.

Ustawa  określa  w szczególności  zadania  oraz  lokalnych  grup działania  (LGD),  w

związku  z powyższym  dotyczy  Stowarzyszenia  „Długosz  Królewski”,  którego  członkiem

zwyczajnym jest Gmina Szczytniki.

W  związku  z  zmianą  przepisów  stanowiących  podstawę  funkcjonowania

Stowarzyszenia „Długosz Królewski” oraz okolicznością, iż wejście w życie ustawy stworzyło

podstawy prawne wdrożenia  realizacji  rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność

(RLKS), przyczyniając się tym samym do realizacji założeń przyjętych w Programie Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zasadnym było powzięcie uchwały zmieniającej.


