
UCHWAŁA NR XLII/334/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” w okresie 
programowania 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Drezdenko zobowiązuje się do przystąpienia do Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”
z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Wałowej 1, jako gmina członkowska lokalnej grupy działania na lata 2014 - 
2020. 

§ 2. Zapewnia się, że na terenie gminy Drezdenko w latach 2014 – 2020 będzie realizowana jedynie lokalna 
strategia rozwoju Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”. 

§ . Organizację, obszar działania oraz zadania tej instytucji określa Statut Stowarzyszenia „LGD Działaj 
z Nami”. 

§ 4. Gminę Drezdenko w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z Nami” reprezentować będzie Burmistrz Drezdenka 
lub osoba upoważniona przez niego na piśmie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

W związku z nadchodzącym nowym okresem programowania 2014-2020, niezbędnym jest złożenie nowej 
deklaracji członkowskiej przez Gminy chcące nadal być członkiem Lokalnych Grup Działania. 

Gmina Drezdenko jest obecnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Działaj 
z Nami” z siedzibą przy ul. Wałowej 1, w Świebodzinie. Nadchodząca nowa perspektywa finansowa 2014 - 
2020, obliguje Gminę Drezdenko do ponownego złożenia zobowiązania przystąpienia do Stowarzyszenia „LGD 
Działaj z Nami”. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu „LGD Działaj z Nami”, obliguje Gminę do realizowania wspólnie 
budowanej lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Członkostwo to jednocześnie umożliwia aplikowanie o środki w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w okresie programowania 2014-2020. 

Z uwagi na fakt, iż Gmina Drezdenko chce być nadal członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „LGD Działaj 
z Nami”  oraz pozostać Beneficjentem pomocy unijnej, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za 
celowe i uzasadnione.
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