
Uchwała Nr XXIX/203/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 27 listopada 2008 roku  

w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania – Fundacja "Kraina Podgrzybka" 

 

 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.: Dz.U.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004r.: Dz.U. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: 

Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 

1457, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r.: Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218), art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz  art. 15 

ust. 2 pkt 1 ustawy z  dnia  7  marca  2007r.  o  wspieraniu  rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsz

arów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427, z 2008r. Nr 98, poz. 634) uchwala  się, co następuje: 

  

§ 1.Gmina Drezdenko przystępuje do Lokalnej Grupy Działania – Fundacja "Kraina Podgrzybka" z 

siedzibą w Skwierzynie przy ulicy Rynek 6, która będzie realizowała Lokalną Strategię 

Rozwoju.  

 

§ 2.Gmina przystępuje do Lokalnej Grupy Działania na czas nieokreślony, nie krótszy niż do 

momentu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów zawartych w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. 

§ 3. Organizację, obszar działania, zadania oraz tryb pracy Lokalnej Grupy Działania określa statut 

Fundacji „Kraina Podgrzybka”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Z-ca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej 

/-/ mgr Maciej Pietruszak 



Uzasadnienie projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Drezdenko do Fundacji "Kraina Podgrzybka" 

 

LEADER to program UE łączący działania zmierzające do rozwoju wsi. W krajach starej 

"piętnastki" programem tym objęta jest ponad połowa obszarów wiejskich. Wieloletnie 

doświadczenia (od 1991 roku) pokazują, że jest to sprawdzona metoda uaktywnienia lokalnej 

społeczności. Wyzwala mnóstwo nowatorskich pomysłów, przyczynia się do tworzenia miejsc 

pracy, promocji regionu, lokalnych produktów i usług. Leader daje również przekonanie, że 

mieszkańcy wsi sami mają największy wpływ na te przemiany i wiele mogą dokonać dla poprawy 

swojego życia i przyszłości regionu. A przede wszystkim inicjatywy te budzą większe poczucie 

lokalnej tożsamości. 

Przynależność do Fundacji "Kraina Podgrzybka" jako Lokalnej Grupy Działania umożliwi 

mieszkańcom Gminy realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, działania Osi 4 – Leader. Beneficjentem będą mogły być osoby 

fizyczne zameldowane lub posiadające siedzibę działalności na obszarze działania LGD, 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i 

kościołów działające lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD. 

 Zakres pomocy jest bardzo szeroki, a działania mają służyć wzrostowi aktywności 

lokalnych społeczności. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów 

kwalifikowanych i kwoty 25.000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może 

przekroczyć w okresie programowania kwoty 100.000 zł. 

Obecnie Fundacja działa na obszarze 10 gmin województwa lubuskiego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne. 

 

 

 

 


