UCHWAŁA NR VII/ 31/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski
w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Rada
Miejska w Książu Wlkp., uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę kontynuacji członkostwa Gminy Książ Wielkopolski w Stowarzyszeniu Lider
Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania, w okresie realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w charakterze członka zwyczajnego.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. – Pana Teofila Marciniaka do reprezentowania Gminy
Książ Wielkopolski w w/w Stowarzyszeniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku
Powołując się na art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który brzmi:
„W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą
tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami”, Rada Miejska w Książu
Wlkp. podjęła w dniu 14 kwietnia 2008r. Uchwałę nr XX/118/2008 w sprawie przystąpienia gminy
książ wlkp. do stowarzyszenia lider zielonej wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w
ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w stowarzyszeniu. Członkostwo w
LGD dało gminie i innym podmiotom działającym na terenie gminy wymierne korzyści w postaci
możliwości korzystania z funduszy pomocowych w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013.
Podjęcie przez Radę Miejską w Książu Wlkp.uchwały o wyrażeniu woli kontynuacji członkostwa
gminy w LGD Lider Zielonej Wielkopolski stworzy gminie możliwość aplikowania o fundusze
pomocowe w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz umocni wizerunek gminy, jako samorządu
otwartego na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.
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