
UCHWAŁA Nr XXVIII/173/2017 

RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 17 maja 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), oraz art. 4 ustawy z dnia 18 marca 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 roku, poz. 378) art. 20 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

działania „Razem na Piaskowcu”  

 

 

RADA GMINY  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na uiszczenie przez Gminę Skarżysko Kościelne składki członkowskiej do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem 

tysięcy złotych 00/100) jednorazowo za dany rok. 

2. Składka za rok 2017 płatna będzie w terminie do dnia 31 maja 2017 roku, natomiast składka za kolejne lata, 

począwszy od roku 2018 w terminie do dnia 31 marca danego roku budżetowego. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Skarżysko Kościelne, wspólnie z Gminami: 

- Mirzec,  

- Mirów,  

- Borkowice,  

- Chlewiska,  

- Jastrząb,  

- Szydłowiec, 

- Orońsko   

tworzą Lokalną Grupę Działania „Razem na Piaskowcu”, utworzoną w związku z nowym okresem 

programowania 2014 – 2020, na podstawie Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 

30 kwietnia 2015 r. w sprawie: udziału Gminy Skarżysko Kościelne w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”. 

Zgodnie z §1 pkt.2 powyższej Uchwały Gmina Skarżysko Kościelne zobowiązała się do odprowadzania 

składki na roczną działalność LGD.  

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” 

uchwaliło składkę roczną w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100) od jednostki samorządu 

terytorialnego, płatną jednorazowo za dany rok do dnia 31 marca, jednak za rok 2017 do dnia 31 maja 2017 r. 

 

 

 


