UCHWAŁA Nr V/26/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie współdziałania z jednostkami
samorządu terytorialnego powiatu
radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Piotrków Kujawski,
Bytoń, Osięciny, Radziejów, Radziejów Miasto, Topólka i Powiatem Radziejowskim,
dotyczącego wzajemnego współdziałania w zakresie powołania lokalnej Grupy Działania
i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 – Oś 4 Leader.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do podpisania porozumienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Uzasadnienie:

Rada Gminy Dobre podejmując Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu radziejowskiego w sprawie
powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 - 2013
w ramach Osi 4 Leader, ma na uwadze wspólne przygotowanie do realizacji zadań obejmujących
obszar powiatu radziejowskiego. Przyjęte do realizacji projekty uwzględniać będą spójne
elementy do których należą miedzi innymi: tradycja, historia, dziedzictwo kulturowe,
powiązania społeczne i gospodarcze.
Porozumienie i realizacja programu powinny przyczynić się do podejmowania wspólnych
działań zmierzających do pobudzenia aktywności lokalnej społeczności oraz zespolenia się
partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych, w celu realizacji zadań wynikających z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zapisanych w Osi 3 pod tytułem
"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".
Dobre, dnia 27 marca 2007 roku.

