Zał cznik do Uchwały
Nr XXXIX/289/2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 16 marca 2006r.

POROZUMIENIE
w sprawie przyst pienia do realizacji Pilota owego Programu LEADER + Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 zawarte w ........................ dnia................................
pomi dzy:
1) Miastem i Gmin Pleszew
z siedzib w Pleszewie, Rynek 1,
reprezentowanym przez Mariana Adamka – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
2) Gmin Gołuchów
z siedzib w Gołuchowie, ul. Lipowa 1,
reprezentowan przez Marka Zdunka - Wójta Gminy Gołuchów
3) Gmin Chocz
z siedzib w Choczu, ul. Rynek 17,
reprezentowan przez Mariana Wielgosika – Wójta Gminy Chocz
przy kontrasygnacie Skarbników wymienionych gmin.
Maj c na wzgl dzie mo liwo otrzymania dotacji na działania wspomagaj ce rozwój
obszarów wiejskich, w ramach Schematu II, działania 2.7. Pilota owego Programu
LEADER+, Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” strony ustalaj , co nast puje:
§1. Miasto i Gmina Pleszew oraz Gmina Gołuchów wyst puj w roli inicjatorów
i koordynatorów działa zmierzaj cych do utworzenia Lokalnej Grupy Działania na
prawach „Pilota owego Programu LEADER +”.
§2. Maj c na celu utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
Gminy Gołuchów oraz Gminy Chocz, Gminy te zobowi zuj si do nast puj cych
działa :
1) zorganizowanie i przeprowadzenie spotka informuj cych o „Pilota owym Programie
LEADER+” dla mieszka ców gmin,
2) wyłonienie przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego z poszczególnych
gmin, którzy wejd w skład Lokalnej Grupy Działania,
3) zadeklarowanie wsparcia finansowego na opracowanie Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie brutto: Miasto i Gmina Pleszew 7 000 PLN
oraz Gmina Gołuchów 7 000 PLN, Gmina Chocz 7 000 PLN,
4) wsparcie działa zwi zanych z rejestracj powstaj cej Lokalnej Grupy Działania.

§3. Porozumienie zostaje zawarte na czas przygotowania i realizacji działa okre lonych
w § 2 i nie mo e by rozwi zane przez uczestnicz ce Gminy do czasu rejestracji
Lokalnej Grupy Działania.
§4. Do porozumienia mog przyst pi inne gminy, które spełniaj warunki okre lone
w Pilota owym Programie LEADER + po podpisaniu stosownego aneksu do
porozumienia.
§5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
§6. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7. Porozumienie niniejsze zostało sporz dzone w trzech egzemplarzach po jednym dla
ka dej ze stron.

