
Projekt

z dnia  22 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r., poz. 378) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Turawa przystępuje do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

§ 2. Gminę Turawa w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów” reprezentować będzie Kierownik 
Referatu Turystyki i Promocji Gminy Bartłomiej Kita.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

Przyjęcie dokumentu, o którym mowa w uchwale jest niezbędne i konieczne dla kontynuacji realizacji zadań

przez LGD.

Uczestniczące w LGD Kaina Dinozaurów gminy, stanowiące podstawę działania lokalnych grup działania,

współdecydują o priorytetach i kierunkach wydatkowania środków dostępnych na obszarze działania

Stowarzyszenia, które zostaną szczegółowo określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zasady realizacji instrumentu LEADER w ramach nowej perspektywy finansowej określają art. 32-35

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z art.

32 ust. 2 lit. b w/w rozporządzenia oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

społeczności (RLKS) z dnia 20 lutego 2015, członkami zwyczajnymi lokalnych grup działania (LGD), oprócz

osób fizycznych, mogą być także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’ działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną,

nad którym nadzór sprawuje marszałek województwa. Celem stowarzyszenia LGD są działania na rzecz

szeroko rozumianego rozwoju i promocji obszarów wiejskich, a także aktywizowania mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), a pozyskiwane

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

W nowej perspektywie finansowej do 2020 roku, LGD opracowują i realizują 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 LSR

na lata 2014-2020.

Wyboru LSR dokonuje się w drodze konkursu spośród tych LSR, które obejmują obszary spójne

przestrzennie. Spójność ta powinna być zachowana przede wszystkim w kontekście geograficznym.

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

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.
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