
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia …………….. 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ustawy z dnia 

7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1387 z późn. zm.) oraz art. 4 

ust. 3 pkt 1 i art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr 90/XXI/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 lipca 2008 r. 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach 

PROW 2007-2013 oś 4 LEADER  § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nazwę Stowarzyszenia określi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym 

Miasto Podkowa Leśna reprezentuje jego organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Podkowa 

Leśna lub osoba, której Burmistrz Miasta Podkowa Leśna udzieli w formie pisemnej 

pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Podkowa Leśna w pracach Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia lub Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone 

Sąsiedztwo”.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 



 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do 

realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER 
 

 

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, stanowiące 

partnerstwo Miasta Podkowa Leśna, Gminy Brwinów i Miasta Milanówka, podejmuje 

działania w zakresie aktywizacji i integracji społeczności lokalnych gmin oraz budowy 

wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je 

terenów wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych.  

Udział Miasta Podkowa Leśna, jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zielone Sąsiedztwo”, wynika z uchwały nr 90/XXI/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 

31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju 

w ramach PROW 2007-2013 oś LEADER, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2015 z dnia  

28 maja 2015 r. 

Ze względu, iż przepisy dotyczące stowarzyszeń LGD, zawarte w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 378) stanowią, że: „4. Rada jest wybierana przez walne zebranie 

członków albo przez zebranie delegatów LGD, spośród członków LGD. Członek rady nie 

może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub 

pracownikiem LGD. 5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej 

pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący 

osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 

pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne.”, wymagane jest 

wyraźne określenie w treści uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna sposobu reprezentacji 

Miasta Podkowa Leśna w organach Stowarzyszenia, w szczególności wskazanie wprost,  

iż w pracach Rady Stowarzyszenia Miasto Podkowa Leśna może reprezentować nie tylko 

Burmistrz, ale również umocowana przez niego osoba. 

 

 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


