
Druk Rady Miasta Nr 54/2022 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr /2022 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

z dnia   2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia Miasta Łańcuta do stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Łańcucka  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 4. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 

poz. 943 t.j.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Łańcuta do stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka z siedzibą w Łańcucie. 

 

§ 2. Do reprezentowania Miasta Łańcuta w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Łańcucka wyznacza się Kierownika Wydziału Funduszy i Zamówień 

Publicznych Urzędu Miasta Łańcuta. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

wz. Burmistrza: Michał Mglej 

Zastępca Burmistrza 

  



UZASADNIENIE 

 

Przystąpienie Miasta Łańcuta do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Łańcucka” to wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa korzyść w zakresie 

przygotowania i realizacji zamierzeń/planów m.in. przez osoby fizyczne poprzez 

podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej (tzw. mikro 

przedsiębiorczości), osoby prawne w tym organizacje pozarządowe, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki samorządu 

terytorialnego. To przede wszystkim możliwość realizacji swoich planów przez 

mieszkańców Łańcuta poprzez tworzenie własnych miejsc pracy przy wsparciu 

finansowym. 

Poprzez założenia programu LEADER, który w perspektywie 2014-2020 był 

realizowany w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, możliwa jest 

realizacja szeregu działań m.in. z zakresu poprawy dostępu do obiektów małej 

infrastruktury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dodatkowo, możliwe będzie 

sfinansowanie licznych działań rozwijających i podnoszących kompetencje oraz 

wiedzę uczniów szkół oraz nauczycieli (m.in. organizację zajęć z zakresu rozwijania 

uzdolnień i wiedzy uczniów) oraz pracowników sektora publicznego (podnoszenie 

kwalifikacji kadr). 

Mając na uwadze powyższe, rekomenduje się podjęcie uchwały. 

 

wz. Burmistrza: Michał Mglej 

Zastępca Burmistrza 

 


