
Projekt 

U C H W A Ł A   Nr  ……../17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia …………….. 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 495/XL/14 w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo w celu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 oś 4 LEADER  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego  

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), 

Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

W uchwale nr 495/XL/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone 

Sąsiedztwo w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 oś 4 LEADER 

wprowadza się następującą zmianę: 

 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„Gmina Milanówek w Stowarzyszeniu LGD Zielone Sąsiedztwo reprezentowana będzie przez 

Burmistrza Miasta Milanówka lub osobę, której Burmistrz Miasta Milanówka udzieli  

w formie pisemnej pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Milanówek w pracach 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania Zielone Sąsiedztwo oraz innych działań związanych z koniecznością uczestnictwa  

w bieżących pracach Stowarzyszenia.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

           Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 



Uzasadnienie  

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo, stanowiące partnerstwo 

Miasta Podkowa Leśna, Gminy Brwinów i Gminy Milanówek, podejmuje działania  

w zakresie aktywizacji i integracji społeczności lokalnych gmin oraz budowy wspólnej  

i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je terenów 

wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych. 

 Udział Gminy Milanówek, jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Zielone Sąsiedztwo, wynika z uchwały nr 495/XL/14 Rady Miasta Milanówka z dnia  

11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 

2014-2020 oś 4 LEADER. 

 Ze względu, iż przepisy dotyczące stowarzyszeń LGD, zawarte w art. 4 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 378) stanowią, że: „4. Rada jest wybierana przez walne zebranie 

członków albo przez zebranie delegatów LGD, spośród członków LGD. Członek rady nie 

może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub 

pracownikiem LGD. 5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej 

pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący 

osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 

pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne.”, wymagane jest 

wyraźne określenie w treści uchwały Rady Miasta Milanówka sposobu reprezentacji Gminy 

Milanówek w organach Stowarzyszenia, w szczególności wskazanie wprost, iż w pracach 

Rady Stowarzyszenia Gminę Milanówek może reprezentować nie tylko Burmistrz, ale 

również umocowana przez niego osoba. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 


