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UcHwAŁA NR \.I/2312015
Rady Gminy w Czerminie

z dniiz7 marcr2olsr,

w sprawie kontynuacji czlonkostwa Gminy Czermin w Stowarzyszeniu:
Partner$two dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia - Nauka - Trldycja

',PRoWENT'' 
Lokalna Grupa Dziłlania z śiedzibą w Mielcu w okr'esie programowania

2014-2020

Na podstawie art'18 ust'2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie eminnym (tj' DŻ' U.
2013I., poz. s94'zra.poz.6451l3|8 oraz z2014 r. poz. 379) i art. 15 uśt' 1 i ust' 2 pkt 1 uslawy z dnia 7 mafca
2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środkó\ł Europejskiego Funduszu Roln€go na rzecz
Rozwoju obszalów wiejskich (tj ' Dz. U' 2013 r., po 2'173') oraz nawią^Jąc do Uchwały Nr )o'1 t 3/2008 Rady
Gminy w czerninie z dnia 2 lipca 2008r. w sprawi€ prŻystąpienia Grniny czermin jako członka zwyczajow€go
Lokaln€j Gfupy Dzjałania, stowarzyszenia w rczumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszańv wiejskich z ualŻiałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszańw
wiejskich (Dz' U. Nr 64' poz' 427) o nazwie ,'stowarzyszenie Paltnerctwo dla Rozwoju obszarów wiejskich
Ekonomia - Nauka _ Tradycja ,'PRoWENT'' Loka]na Grupa Działania w Mielcu

uchwala się, co następuje:

s1.
1'Gmina Czermin delrJaruje dalsze człoŃostwo w LGD PROWENT w okesie realizacji
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich, planowanego na lata 2014_2020.

2'Gmina Czermin deklaruje wolę współtworzenia obszaru LGD PRoWENT oiaz
przystąpienia do prac nad Lokalną strategią Rozwoju, z uwzględnieniem okesu
pr og unow a\ia 20 I 4 -2020.

3.Gmina Czermin potwierdzą że nie Jest członkiem innych LGD' Ltóre ubiegają się o wybór
LSR lub których LSR została wybrana.

s2.
Gmina Czermin zobowiązuje się wpłacać corocznie do 31 stycznia na konto LGD
PROWENT składkę członkowsĘ w wysokości iloczynu liczby mieszkńców gnriny i stawki
l,00 zł liczonego na koniec roku poprzedniego, począwszy od 1 stycŻnia 20l6 Toku.

s3.
Gminę czermin w LGD PRoWENT będzię r€pręzęntował wójt Gminy Czermin'

$4.
wykonanię uchwały powi€Źa się wójtowi Gminy Czermin.

ss.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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