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Uchwała Nr 8/2015
Walnego Zebrania Członkow

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj przezTradyilę"

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój przez Tradycję"

Napodstawieań.2ust.2iań. 11 ust. 1ustawyzdnia7l$Jvietnia 1989r, Prawo ostowazYszeniach (Dz, U,

z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 6) Statuiu Stowarzyszenia Lokalna.Grupa Działania_,,Vistula - Terra

Culmensis - nozwÓ; plzeł Tradycję" (iekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia

19.05.2015 r.)

Walne Zebranie Gzłon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Stowazys}enia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój pzez Tradycję":

1) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,Stowazyszenie jest dobrowolnym, samoządnym, tnrałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającYm na celu:

1) opracowanie i'iealizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

2) działanie na rzeczzrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

3) poprawę standardu ijąkości życia mieszkańców obszaru objętego działalnoŚcią
|co popzez wspieranie rozńolu i poprawy stanu infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacYjnej,

drogowej oraz poprawę estetyki obszaru orazbezpieczeństwa obszaru,

4) aktywizowanie, an imowan ie i włączen ie społeczne lud ności wiejskiej ;

5) wspieranie, opracowywanie i wdrazanie programów rozwoju, finansowanych Przez instYtucje ządowe i

samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,

6) poprawę jakości zycia na terenach wiejskich,

7) działalnośó edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania iwdraŻania programów rozwoju,

8) mobilizację społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarÓw wiejskich,

9) rozwójzasobow ludzkich i potencjału gospodarczego regionu,

10) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opańej na wiedzy i przedsiębiorczoŚci,

11) wspieranie działań związanych z rozwllaniem pozarolniczych obszarów działalnoŚci gosPod arczej,

lż) działalność edukacyjną, informacyjną i szkoleniową mająca na celu poprawę sPÓjnoŚci sPołecznej,

ekonomicznej i przestzennejz Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz kĘowYm,

13) podtzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju ŚwiadomoŚci narodowej,

obywatelskiej i kulturowej,

wspieranie działalnościwspomagającej rozwójwspólnot i społeczności lokalnej,

wspieranie działań na lzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wsPołPracY międzY

spbłeczeństwami, " *-'

rozwój społeczeństwa demokratycznego,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostających bez pracy i

zwolnieniem z placy, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sPołecznYm,
zagrożonych

18) upowszechnianie kultury fizycznĄ, spońu iturystyki,

19) ochrona i promocja zdrowia,

20) promowanie produktów lokalnych i przetwórstwa lokalnego,
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23) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

24) wspieranie edukacji ekologicznej, akfiności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa

14)
15)

16)
17)
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