
 
Uchwała Nr IV/47/15  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do  stowarzyszenia  

- Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 5 ust 1 pkt 3 i art. 16 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 378) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Gmina i Miasto Pyzdry przystępuje do stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania - 
„Z NAMI WARTO"  z siedzibą w Kołaczkowie.  

2. Gmina i Miasto Pyzdry  przystępuje na czas nieokreślony, nie krótszy niż do momentu 
wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów zawartych w ramach realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

3. Organizację  zadania oraz  tryb  pracy  Lokalnej Grupy Działania - „Z Nami Warto”  
określa  statut  stanowiący  załącznik   do  uchwały,  który  Gmina i Miasto Pyzdry  
zobowiązuje  się  przestrzegać.   

4. Gmina i Miasto Pyzdry  zobowiązuje się do współpracy z ubiegającą się o wsparcie 
przygotowawcze Lokalnej Grupy Działania - „Z Nami Warto” na opracowanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju,  
w celu uzyskania wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 
§ 3 

 
Traci moc uchwała nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 kwietnia 2008 
roku. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

do uchwały nr IV/47/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 
 
 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i określany nazwą Leader.  

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(RLKS) członkami zwyczajnymi lokalnych grup działania (LGD) oprócz osób fizycznych 

mogą być także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, co pozwoli LGD 

spełnić warunek zawarty w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 dotyczący 

składu LGD.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o RLKS objęcie obszaru danej gminy daną LSR wymaga, 

aby gmina ta była członkiem LGD ubiegającej się o wybór tej LSR. Przepis ten zapewnia że 

podczas wyboru LSR zachowana będzie zasada:  jeden obszar – jedna LSR – jedna LGD. 

W Polsce LGD opracowują i realizują strategie rozwoju lokalnego (LSR) przy udziale 

społeczności i kierowane przez tą społeczność. Społeczność lokalna, w tym gminy  

współdecydować będą o priorytetach i kierunkach wydatkowania środków dostępnych dla 

obszaru działania LGD, które zostaną określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020. LGD działa jako stowarzyszenie specjalne posiadające osobowość prawną. Nadzór nad 

LGD sprawuje marszałek województwa. Wyboru LSR dokonuje się w drodze konkursu 

spośród LSR, które obejmują obszary spójne przestrzennie. Spójność ta powinna być 

zachowana przede wszystkim w kontekście geograficznym. 

LGD - „Z Nami Warto” ma wieloletnie doświadczenie w realizacji LSR, a pozyskiwane przez 

nią środki kierowane są na rozwój obszaru zgodnie z wolą społeczności lokalnej. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


