
 

UCHWAŁA NR ___ /___ /2022 

 
RADY POWIATU DRAWSKIEGO  

 
  z dnia ______________ 2022 r. 

 
w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Powiatu Drawskiego w stowarzyszeniu  

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”  
w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „f” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz. U.              z  2022 r., poz. 1526) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z  udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 943) Rada Powiatu Drawskiego uchwala,  
co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się wolę podtrzymania członkostwa Powiatu Drawskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z siedzibą Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w okresie 
realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

§ 2. Powiat Drawski deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy  
z Liderem Wałeckim” oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, uwzględnieniem  
okresu programowania 2023-2027 oraz opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej  
przez Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. 

§ 3. Powiat Drawski w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” reprezentować będzie 
Starosta Drawski Stanisław Cybula lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady  
      
 

Urszula Ptak 

                                                                              
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1167 z późn. zm.) oraz rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej dotyczącej środków 

skierowanych na rozwój obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 proponuje 

się podjęcie uchwały wyrażającej wolę kontynuacji członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w nowym okresie programowania. Podjęcie niniejszej uchwały 

pozwoli Powiatowi aplikować o środki dystrybuowane przez LGD podobnie jak to miało miejsce w kończącej 

się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w 

pełni uzasadnione. 

 

 
 


