Uchwała Nr 54/XI/2015
Rady Miasta Gostynina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania AKTYWNI RAZEM” z siedzibą w Łącku
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 2 i 12, art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.), art. 15 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 roku Nr 64 poz. 427 z późn. zm.), Rada
Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miasta Gostynina, jako członka
zwyczajnego w grupie sektorowej sektora publicznego, do stowarzyszenia
o nazwie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, zarejestrowanego
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000549944.
2. Akceptuje się treść Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
AKTYWNI RAZEM stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Gminę Miasta Gostynina w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Burmistrz Miasta
Gostynina lub osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Gostynina.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Uzasadnienie
Przystąpienie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania AKTYWNI
RAZEM” wynika z potrzeby dbałości o interesy Gminy Miasta Gostynina i
efektywnego korzystania przez nasze miasto ze środków pomocowych, jakie będą w
dyspozycji Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” programu LEADER.
Powołane Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania AKTYWNI
RAZEM” będzie uprawnionym podmiotem do ubiegania się o środki finansowe na
wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020 w
naszym regionie. Alokacja rzędu kilkunastu milionów złotych, jaka ma być do
dyspozycji w ramach programu LEADER w naszym regionie pozwoli z pewnością na
realizację wielu cennych inicjatyw społecznych, których Beneficjentami będą także
mieszkańcy Gostynina.
Powodem, dla którego warto przystąpić do Stowarzyszenia jest szeroki katalog
uprawnionych Wnioskodawców, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w
ramach programu LEADER. Beneficjentami pomocy będą bowiem jednostki
samorządu terytorialnego i ich związki bądź jednostki organizacyjne, spółdzielnie,
mikroprzedsiębiorstwa, osoby planujące założenie działalności gospodarczej, kółka
rolnicze, rolnicy oraz domownicy rolników, organizacje pozarządowe, kościoły,
związki wyznaniowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miast i gmin –
członków Stowarzyszenia. Wsparcie w postaci refundacji lub płatności będzie
uzależnione od rodzaju operacji i beneficjenta. Brak pozytywnej decyzji o
przystąpieniu do Stowarzyszenia, przy założeniu, że będzie ono jako LGD realizowało
inicjatywę LEADER w naszym regionie, odbierałoby wskazanym uprawnionym
Wnioskodawcą z terenu Miasta Gostynina możliwość ubiegania się o dofinansowanie
z tych środków pomocowych.
Duże znaczenie dla uzyskania przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa
Działania AKTYWNI RAZEM” statusu Lokalnej Grupy Działania do realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju (LRS) w nowej perspektywie finansowej na lata 20142020 ma również fakt, że członkiem Stowarzyszenia została Fundacja AKTYWNI
RAZEM. Fundacja w latach 2010-2014 zajmowała się wdrażaniem Lokalnej Strategii
Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko – Kujawskiego (LSR) ze środków
Osi 4 Leader wybierając do finansowania operacje na kwotę ponad 17,5 mln zł.
Posiadane doświadczenie buduje potencjał powołanego Stowarzyszenia i daje szansę
na prawidłową realizację przedsięwzięć w ramach programu LEADER w nowym
okresie programowania na lata 2014-2020.
Przystąpienie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania AKTYWNI
RAZEM” jest w pełni uzasadnione i pozwoli na efektywne ubieganie się o dotacje

przez uprawnionych Wnioskodawców na realizację różnych projektów cennych z
punktu widzenia rozwoju Miasta Gostynina i całego regionu.

