
UCHWAŁA Nr IX/54/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

 

w sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Nowy Korczyn na rzecz 
Stowarzyszenia „G5”  działającego jako Lokalna Grupa Działania. 

 
Na podstawie art. 15 ust l i art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami, oraz art. 15 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.) Rada Gminy w Nowym 
Korczynie uchwala, co następuje:  

 
                                                                § 1. 
   

Przyjmuje się składkę członkowską gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenia „G5” 
w wysokości określonej w Uchwale Nr 5/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „G 5” tj.: 
 

- 1,50 zł  rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2011 rok.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                 § 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 

uchwały Nr   IX/54/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z  dnia  15 kwietnia  2011r. w sprawie 
przyj ęcia składki członkowskiej gminy Nowy Korczyn na rzecz Stowarzyszenie „G5" 
działającego jako Lokalna Grupa Działania 

W dniu 31.10.2007 r. Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła Uchwałę Nr XII/69/2007 w sprawie 
przystąpienia Gminy Nowy Korczyn do STOWARZYSZENIA „G5" w charakterze członka 
zwyczajnego stowarzyszenia, w której między innymi przyjęła wysokość składek członkowskich  
na 2007 i 2008r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „G5” w dniu 18 lutego 2011 r. podjęło 
Uchwałę Nr 5/2011, w której ustalono wysokości składek dla jednostek samorządu terytorialnego  
na 2011 rok (w tej samej wysokości jak w latach poprzednich).  

Zgodnie z zastosowanym w przedmiotowym projekcie uchwały przelicznikiem składka ta 
wynosi : 6427 x 1,50zł= 9 640,50zł 

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. 


