
UCHWAŁA NR                          /2014
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia ….  grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli wstąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Białowieska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z
art.15 ust.  2 pkt  1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 173) uchwala się co następuje:

§ 1.  Gmina Miejska Hajnówka wyraża wolę wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza
Białowieska” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz uczestnictwa w tworzeniu nowej
wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

     Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie

Lokalne Grupy Działania (LGD) opierają się o partnerstwo trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego  i  publicznego.  W  skład  takiej  grupy  mogą  wchodzić  np.  samorządy,  lokalni
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. LGD działają w ramach programu
Leader, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwsze  Lokalne  Grupy  Działania  powstały  w  Polsce  w  2004  roku.  Prawnie  LGD
funkcjonują  zgodnie  z  art.  15  Ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca
2007 roku (DzU nr 64, poz. 427). Większość LGD przybrała formę stowarzyszeń, posiadających
osobowość  prawną.  Bezpośredni  nadzór  nad  ich  funkcjonowaniem  sprawują  marszałkowie
województw,  co  wynika  z  faktu,  że  przedsięwzięcia  realizowane  przez  te  grupy  są
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Nadrzędnym działaniem LGD jest  zarządzanie realizacją Lokalnej  Strategii  Rozwoju,  na
podstawie  której  wdrażane  są  projekty  łączące  zasoby  ludzkie,  przyrodnicze,  kulturowe,
historyczne oraz wiedzę i umiejętności.

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Puszcza  Białowieska”  jest  partnerstwem
trójsektorowym  skupiającym  przedstawicieli:  sektora  publicznego,  gospodarczego,  społecznego
oraz osoby prywatne, jako podmioty zamieszkałe, prowadzące swoją działalność lub działania na
obszarze regionu Puszczy Białowieskiej objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). 

Celami działania LGD „PB” są:
1)  opracowanie,  aktualizacja  i  wdrożenie  programów  i  przedsięwzięć  służących  rozwojowi
obszarów wiejskich w tym Lokalnej Strategii Rozwoju dla regionu Puszczy Białowieskiej,
2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin,
3) promocję obszarów wiejskich,
4) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich,
6)  działanie  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,  z  uwzględnieniem  ochrony  środowiska
przyrodniczego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych,
7) działanie na rzecz rozwoju turystyki,
8) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miasta
Hajnówka do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.


