
Uchwała Nr XL/290/ 2013 
Rady Gminy Gniezno 

z dnia  7 czerwca  2013 roku. 
 
 w sprawie: przystąpienia  do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” 
 
             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym           
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007r.                   
o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
1.Rada Gminy Gniezno wyraża wolę  przystąpienia przez Gminę Gniezno do Stowarzyszenia pod nazwą 
Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, w charakterze członka zwyczajnego.  
2. Organizację, zadania oraz tryb pracy określa Projekt statutu Lokalnej Grupy Działania                       
„Trakt Piastów”, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§2. 
Do reprezentowania Gminy Gniezno w Stowarzyszeniu ustanawia się Włodzimierza Lemana Wójta 
Gminy Gniezno. 
 

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
 

§4. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

Uzasadnienie 
  
 Celem programu LEADER jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, 
a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Warunkiem korzystania z tego 
programu jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju (LSR), która umożliwi pozyskiwanie  środków z UE.  
LGD ma na celu:  

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 
- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności  lokalnych 
oraz ich  czynny udział w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju; 
- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności                     
na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 
- propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów     
i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; 
- promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 
- współuczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności leżących na terenie działania 
LGD; 
- udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów                  
i pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych; 
- promocja jednostek samorządu terytorialnego, które są członkami LGD. 

Obszar objęty partnerstwem w ramach LGD, obejmuje obszar wytyczony  granicami 5 gmin: Gniezno, 
Kleszczewo, Łubowo, Pobiedziska, Swarzędz. Siedzibą Stowarzyszenia będzie Łubowo 1,                         
62-260 Łubowo. 
W związku z  powyższym zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Gniezno 
do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. 
  
  


