
UCHWAŁA NR XIII/123/15
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy - miasto Grudziądz do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) Rada 
Miejska Grudziądza uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę tworzenia oraz przystąpienia gminy – miasto Grudziądz do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w charakterze członka 
zwyczajnego.

§ 2. Gmina – miasto Grudziądz zobowiązuje się do współpracy z Caritas Diecezji 
Toruńskiej – Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w ramach 
przygotowania oraz realizacji wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze 
obejmujące budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu 
przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 
w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020). Jako obszar realizacji LSR przyjmuje się całe miasto Grudziądz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4. Traci moc uchwała nr XII/102/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
przekazana potencjalnym wnioskodawcom interpretacja dotyczące kryteriów wyboru
podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze w ramach
osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(konkurs nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15) a także ogłoszenie na podstawie
art. 6 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego
2015 r. konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(LSR) powodują konieczność przyjęcia kompleksowej uchwały regulującej kwestię
przystąpienia gminy – miasto Grudziądz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Grudziądzki Spichlerz” a także wyrażenia woli współpracy z podmiotem (Caritas
Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty), który
będzie ubiegał się o ww. wsparcie przygotowawcze.

Realizacja przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (zwany dalej RLKS) na
obszarze Grudziądza umożliwi lokalnej społeczności inicjowanie i realizację działań
rozwojowych w formule partycypacyjnej przy współudziale mieszkańców, lokalnych
partnerów społeczno-gospodarczych i lokalnego samorządu (z możliwością
dofinansowania tych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
maksymalnym poziomie 85% wydatków kwalifikowanych). Poprawa spójności społecznej
realizowana będzie w szczególności poprzez zwiększenie aktywności społeczno-
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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