
Uchwała Nr IX/50/07 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 27 września 2007r. 
 

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Izbica Kujawska do stowarzyszenia 
pn.”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki”. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy i Miasta 
Uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 
Gmina i Miasto Izbica Kujawska przystępuje do stowarzyszenia PN.”Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dorzecza Zgłowiaczki” jako członek wspierający. 

§ 2 
 
 
Przekazuje się na rzecz stowarzyszenia wymienionego w § 1 kwotę 7.133 zł (słownie:siedem 
tysięcy sto trzydzieści trzy zł) na wykonanie zadań statutowych stowarzyszenia zgodnie z 
zapisem § 14 ust. 1 Statutu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki”. 

§3 
 
 
Organizacje , zadania i tryb pracy stowarzyszenia określa statut „Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa działania Dorzecza Zgłowiaczki”. 

§ 4 
 
 
Upoważnia się Pana Bogdana Sadowskiego – Burmistrza gminy i Miasta Izbica Kujawska do 
reprezentowania Gminy i Miasta Izbica Kujawska w stowarzyszeniu PN.”Stowarzyszenie 
lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki” oraz do składania stosownych oświadczeń 
woli w imieniu Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

§ 5 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

§ 6 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 



 
 
 
 

Uzasadnienie: 
 
 
Stowarzyszenie wymienione w projekcie uchwały obejmuje obszar 7 gmin powiatu 
włocławskiego tj. Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień 
Kujawski, Lubraniec. Siedzibą jest miejscowość Choceń. Działa ono na podstawie przepisów 
„Prawo o stowarzyszeniach” Cele stowarzyszenia określone są w statucie . Należą do nich 
min. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ich promocja, stymulowanie lokalnych 
inicjatyw , wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i 
modernizacji rolnictwa, działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości 
korzystania i wdrażania programów rozwoju, mobilizacja społeczności lokalnych do udziału 
w procesach rozwoju , działalność propagująca sport i rekreację, wspieranie kultury i sztuki 
oraz działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wiele innych. 
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego 
i tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizowanie spotkań 
grup dyskusyjnych mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach 
rozwoju gospodarczego regionu, zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i dyskusyjnych, współpraca i wymiana 
doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami poza rządowymi, promocja i 
informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich 
pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach 
zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich, organizacje imprez promujących region, 
jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp. 
Wskazana w projekcie uchwały kwota pieniędzy przeznaczona jest na wykonanie zadań 
statutowych. Na miesiąc październik planowane jest zorganizowanie imprezy promującej 
LGD na terenie naszej gminy. Po jej zorganizowaniu 80% z przekazanej sumy jako koszty 
organizacji wyżej wymienionej imprezy zostanie zwrócone przez Urząd Marszałkowski, 20% 
kwoty wymienionej w uchwale stanowi udział własny każdej z 7 gmin Statut stowarzyszenia 
oraz opracowana Lokalna Strategia Działania znajdują się w Urzędzie Gminy Miasta. 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 


