
UCHWAŁA  Nr III/20/15  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującego pod nazwą  

STOWARZYSZENIE „G5” 

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz 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 (Dz.U. z 2013r., poz. 173) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Gmina Gnojno przystępuje do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWA-

RZYSZENIE ,,G5” w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia i realizującego w okresie programowania 

2014-2020 Lokalną Strategię Rozwoju. 

2. Gmina Gnojno deklaruje działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z gminami 

stanowiącymi powiat buski oraz podejmowania wspólnie z nimi działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lo-

kalną Strategią Rozwoju. 

3. Do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu wyznacza się Wójta Gminy Gnojno. 

§ 2. Gmina Gnojno zobowiązuje się płacić składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Ze-

branie Członków od 01.07.2015 r. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W związku z przygotowaniami do okresu programowania 2014-2020 i korzystaniu ze wsparcia PROW 

w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania podejmuję się uchwałę, która zapo-

czątkuje proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD obejmującym gminy Powiatu Bu-

skiego. 

Istnienie jednej mocnej grupy zrzeszającej gminy w obszarze administracyjnym powiatu wpłynie optymalnie 

na wykorzystanie środków pozabudżetowych i zwiększy możliwości LGD w nowym ustawodawstwie do realizacji 

przyszłych zadań. 
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