
UCHWAŁA NR III/21/14 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Gotyku. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 poz. 173) uchwala  się, co następuje:  
 
 

§ 1. Rada Miejska Chełmży wyraża zgodę na założenie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Gotyku” wspólnie z gminami Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo 

Biskupie. Członkami stowarzyszenia będą również osoby fizyczne oraz prawne funkcjonujące 

na obszarze działania Stowarzyszenia.  

 

§ 2. Składki członkowskie, wynikające z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania Ziemia Gotyku”, opłacane będą z budżetu Gminy Miasta Chełmży.  

 

§ 3. Do reprezentowania Gminy Miasta Chełmży na zebraniu członków założycieli 

powołującym Stowarzyszenie i uchwalającym jego statut oraz powołującym organy 

stowarzyszenia, a także dokonywania wszelkich niezbędnych czynności wyznacza się 

Burmistrza Miasta Chełmży – Pana Jerzego Czerwińskiego.  

 

§ 4. Z chwilą powołania Stowarzyszenia, Gmina Miasto Chełmża wyraża wolę 

współdziałania w ramach „Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku” z siedzibą 

w miejscowości Brąchnówko jako członek zwyczajny, na zasadach określonych w Statucie 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 5. Gminę Miasto Chełmża w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Gotyku” reprezentować będzie Burmistrz Miasta Chełmży.  
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski
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U z a s a d n i e n i e  

 
do uchwały nr III/21/14 Rady Miejskiej Chełmży z  dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Ziemia Gotyku. 
 
 

Podstawowe założenia nowego okresu programowania polityki spójności na lata 

2014-2020 przewidują wzmocnienie zintegrowanego podejścia terytorialnego na rzecz 

zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. 

Rozwój terytorialny w nadchodzącej perspektywie finansowej zakłada również wsparcie 

obszarów wiejskich oraz mniejszych miast za pomocą instrumentu Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność (RLKS) opartego na doświadczeniach podejścia LEADER 

wdrażanego  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

RLKS jest narzędziem służącym pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych  

i wspierającym oddolne działania na rzecz rozwoju lokalnego na obszarach poniżej szczebla 

regionalnego, kierowanym przez Lokalne Grupy Działania, składające się z osób 

reprezentujących władze publiczne, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 

mieszkańców. Rozwój lokalny powinien być realizowany w oparciu o zintegrowane  

i wielosektorowe strategie, uwzględniające potrzeby oraz potencjał danego obszaru.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) Lokalna Grupa Działania powinna 

funkcjonować jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.  

Mając na uwadze powyższe, powołanie do życia stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Gotyku”, zrzeszającego cztery gminy wiejskie oraz miasto Chełmża, 

pozwoli na wdrożenie instrumentu RLKS i wykorzystanie szans rozwojowych płynących z 

realizacji oddolnych inicjatyw społeczno-gospodarczych i przestrzennych w obszarze 

oddziaływania LGD. Istotnym czynnikiem podnoszącym sprawność funkcjonowania oraz 

absorpcji środków pomocowych będzie wykorzystanie doświadczenia i organizacyjnego 

potencjału Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania.  

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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