
UCHWAŁA NR 36/V/15 

RADY GMINY PRZYŁĘK 

z dnia 8 maja 2015 r. 

 

 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu  

 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12a, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 1 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. 

zm.2) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 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 2007-2013 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 173) i art. 3 ustęp 1 pkt 14 ustawy 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 na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy  

z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Gmina reprezentowana przez Wójta Gminy – Mariana Kuś przystępuje do Lokalnej 

Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, jako Członek 

Zwyczajny, na okres od dnia wejścia w życie uchwały do 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 2. Przystąpienie do stowarzyszenia ma na celu: 

1) tworzenie oraz realizację „Lokalnej Strategii Rozwoju”, 

2) wspieranie realizacji projektów współpracy zgodnych z celami Lokalnej Strategii 

Rozwoju, 

3) wsparcie na rzecz sprawnego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania (LGD). 

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 191/XXIV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 21 maja 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wojciech Szmajda 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318;           

z 2014 r., poz.379 i poz.1072. 

 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96,  poz. 874; z 2004 

r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 


