
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 
RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 10 maja 2022 r. 

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Żelazków  w Stowarzyszeniu „LGD7 – 
Kraina Nocy i Dni” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 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 na lata 2007-2013 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1371 ze zm.) w związku z uchwałą nr VII/59/2015 Rady 
Gminy Żelazków   z dnia  11 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia 
„LGD7 – Kraina Nocy i Dni”  na okres programowania 2014-2020 uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Gmina Żelazków  deklaruje wolę kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” 
na czas nieokreślony. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały oraz wyznaczenie przedstawiciela Gminy do prac w Stowarzyszeniu „LGD7 – Kraina 
Nocy i Dni”  powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/291/2022

Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Żelazków
w Stowarzyszeniu „LGD7 - Kraina Nocy i Dni"

W dniu 11 czerwca 2015 r. Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę nr VII/59/2015
w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" na okres
programowania 2014-2020, deklarując tym samym udział Gminy Żelazków - członka
zwyczajnego Stowarzyszenia - w procesie tworzenia, a także wdrażania LSR. Z uwagi na fakt, iż okres ten
dobiega końca, dla zachowania przejrzystości w dokumentacji oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
wątpliwości prawnych mogących pojawić się w przyszłości na etapie procedowania ewentualnych wniosków
składanych w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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