
UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli członkowstwa gminy Łoniów w Lokalnej Grupie Działania
Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. 
U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 roku, poz. 378) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2015 roku, poz. 349) 
Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Łoniów deklaruje wolę kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej, 
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowanego na lata 2014-2020.

2. Jednocześnie Gmina Łoniów deklaruje wolę współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 
objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, z uwzględnieniem okresu programowania 
2014-2020.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak
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Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Uzasadnienie

Gmina Łoniów od 2008 roku jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej , której zadaniem
jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich , rozwój gospodarki lokalnej, wzrost potencjału turystyczno-
rekreacyjnego oraz bezpłatna pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków oraz wybór projektów do
dofinansowania.

Członkostwo oraz szczególna aktywność Gminy Łoniów w Stowarzyszeniu przynosi wymierne efekty w postaci
pozyskiwanych dotacji na różnego rodzaju działania.

W chwili obecnej zachodzi konieczność opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, aby
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej mogła aplikować o dofinansowanie swojej działalności.

Pozyskane w nowym okresie programowania środki unijne przyczynią się do zaspokojenia potrzeb
mieszkańców Gminy Łoniów i pozostałych członków Stowarzyszenia .

Zgodnie z treścią PROW na lata 2014-2020 będą mogły być dofinansowane projekty z zakresu:

· Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie
partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

· Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości ,

· Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj.
infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom,

· Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiazaniu z zakładaniem działalności gospodarczej ,
rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale
pozostających bez pracy,

· Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska , zmian klimatycznych a także
innowacji,

· Rozwój produktów lokalnych ,

· Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,

· Zachowanie dziedzictwa lokalnego,

· Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

· Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Podjęcie niniejszej uchwały zaowocuje dalszymi korzyściami związanymi z pozyskiwaniem dotacji do
realizowanych przez Gminę Łoniów i jej mieszkańców inwestycji oraz umocni wizerunek gminy, jako samorządu
otwartego na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.

Z związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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