
Uchwała Nr VIII / 33 / 2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  18 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie 

do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 -19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 

378) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r. 

poz. 349) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2008 r. w 

sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” 

w sposób następujący: 

- § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Gmina Janowice Wielkie przystępuje na prawach członka 

zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór”. 2. Gmina Janowice 

Wielkie deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór oraz 

przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju z uwzględnieniem okresu programowania na lata 

2014 – 2020.” 

- uchyla się § 3 uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” wymaga aktualizacji z powodu 

rozpoczęcia programowania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, wejścia w życie nowych aktów 

prawnych przytoczonych w jej podstawie oraz korekty nazwy Stowarzyszenia użytej w pierwotnym brzmieniu 

uchwały. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art. 7 ust. 1 pkt 17-19 ustawy 

definiują zadania własne gminy: wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 

promocję gminy oraz współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności stanowi, że członkami zwyczajnymi LGD mogą być m.in. 

gminy. Art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 określa, że PROW obejmuje m.in. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER: przygotowanie i realizację działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. 


