
Uchwala nr VIIII35/2015 

Rady Gminy w Kazanowie 

z dnia 25 maja 2015 r. 

w sprawie przyst~pienia do Stowarzyszenia "Dziedzic two i Rozw6j" w Zwoleniu 

Na podstawie przepis6w art. 18 ust.2 pkt.l2 a, art. 84 ust.J ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz,!:dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 1, ust. 1 ustawy 

z 7 kwietnia 1989 r., prawo 0 stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 j.t.) 
w zwiqzku z art.I5 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marc a 2007r. 0 wspieraniu rozwoju obszar6w 
wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w 
Wiejskich (Dz. U. z 2013r., poz. 173 j.t.) art. 3, ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 

wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz.U. 2015 poz.349), art. 4, u. 3, p.I ustawy z 20 lutego 2015 r. 0 rozwoju lokalnym z 
udzialem lokalnej spolecznosci (Dz.U.2015.378) Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§1 
Gmina Kazan6w reprezentowana przez W6jta Gminy Pani,!: Teres~ Pancerz - Pyrka przyst~puje 

do Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozw6j" w Zwoleniu, jako 

Czlonek Zwyczajny, na okres od dnia wejscia w Zycie uchwaly do 31 grudnia 2022 r. 

§2 

Przyst'lPienie do stowarzyszenia rna na celu: 

1) tworzenie oraz realizacj~ "Lokalnej Strategii Rozwoju" 

2) wspieranie realizacji projekt6w wsp6lpracy zgodnych z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 

3) wsparcie na rzecz sprawnego funkcjonowania Lokalnej Grupy Dzialania (LGD). 

§3 

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Kazan6w. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

§5 

Traci moc Uchwala Nr XXII76/2008 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 sierpnia 2008r. w 

sprawie przyst'lPienia do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozw6j" w Zwoleniu . 
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