
Uchwała Nr XXXI/274/2006

Rady Gminy Przywidz

z dnia 21 lutego 2006r.

w sprawie rezygnacji ze współdziałania Gminy Przywidz z innymi gminami wiejskimi 
powiatu  gdańskiego  podczas  realizacji  projektu  finansowanego  z  Sektorowego 
Programu  Operacyjnego  „  Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego 
oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  (2004  –  2006)”  w  zakresie  działania  „Pilotażowy 
Program Leader +” pod nazwą: „Siedem stron świata – jeden Lokalny, Ekspansywny, 
Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel”  

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  12  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§1. 
Gmina Przywidz rezygnuje ze współdziałania z Gminami: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, 
Kolbudy,  Pszczółki,  Suchy  Dąb,  Trąbki  Wielkie  podczas  realizacji  działania  „Pilotażowy 
Program  Leader  +”  pod  nazwą:  „Siedem  stron  świata  –  jeden  Lokalny,  Ekspansywny, 
Ambitny,  Dynamiczny,  Ekonomiczny,  Rozwojowy  cel”   finansowanego  z  Sektorowego 
Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz 
rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/254/2005 
Rady  Gminy  Przywidz  z  dnia  29  listopada  2005r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
współdziałanie z innymi gminami wiejskimi powiatu gdańskiego podczas realizacji projektu 
finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja  i  modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” w zakresie działania 
„Pilotażowy  Program  Leader  +”  pod  nazwą:  „Siedem  stron  świata  –  jeden  Lokalny, 
Ekspansywny, Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel”  

§2.
Aneks do porozumienia międzygminnego nr 1/2006 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz. 

§ 4.
Traci moc uchwała Nr  XXVIII/254/2005  Rady Gminy Przywidz z dnia 29 listopada 2005r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  współdziałanie  z  innymi  gminami  wiejskimi  powiatu 
gdańskiego  podczas  realizacji  projektu  finansowanego  z  Sektorowego  Programu 
Operacyjnego  „  Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój 
obszarów wiejskich (2004 – 2006)” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” pod 
nazwą:  „Siedem  stron  świata  –  jeden  Lokalny,  Ekspansywny,  Ambitny,  Dynamiczny, 
Ekonomiczny, Rozwojowy cel”  

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

 Gmina Przywidz przystąpiła do realizacji programu Leader + również z gminami powiatu 
kartuskiego. W związku z powyższym została już utworzona na terenie gminy Lokalna Grupa 
Działania. 
Uzupełnienie programu mówi o tym, iż na jednym obszarze może występować tylko jedna 
LGD, tak więc, w działaniu LEADER + realizowanym na terenie powiatu gdańskiego nie 
mielibyśmy swoich  przedstawicieli.  Wpłynęło  by  to  na  brak  projektów z  naszego terenu 
zgłaszanych do  Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W konsekwencji tego konieczne jest wprowadzenie zmian w uchwałach Rad Gmin oraz w 
podpisanym 05.01.2006r porozumieniu międzygminnym podpisanym przez uczestniczących 
w realizacji projektu. 
Projekt zmian w porozumieniu międzygminnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


