Załącznik do Uchwały
Nr…./…../2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia ….. marca 2006r.

POROZUMIENIE
w sprawie przystąpienia do realizacji Pilotażowego Programu LEADER + Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 zawarte w ........................ dnia................................
pomiędzy:
1) Miastem i Gminą Pleszew
z siedzibą w Pleszewie, Rynek 1,
reprezentowanym przez Mariana Adamka – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
2) Gminą Gołuchów
z siedzibą w Gołuchowie, ul. Lipowa 1,
reprezentowaną przez Marka Zdunka - Wójta Gminy Gołuchów
3) Gminą Chocz
z siedzibą w Choczu, ul. Rynek 17,
reprezentowaną przez Mariana Wielgosika – Wójta Gminy Chocz
przy kontrasygnacie Skarbników wymienionych gmin.
Mając na względzie możliwość otrzymania dotacji na działania wspomagające rozwój
obszarów wiejskich, w ramach Schematu II, działania 2.7. Pilotażowego Programu
LEADER+, Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” strony ustalają, co następuje:
§1. Miasto i Gmina Pleszew oraz Gmina Gołuchów występują w roli inicjatorów
i koordynatorów działań zmierzających do utworzenia Lokalnej Grupy Działania na
prawach „Pilotażowego Programu LEADER +”.
§2. Mając na celu utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
Gminy Gołuchów oraz Gminy Chocz, Gminy te zobowiązują się do następujących
działań:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań informujących o „Pilotażowym Programie
LEADER+” dla mieszkańców gmin,
2) wyłonienie przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego z poszczególnych
gmin, którzy wejdą 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 działań związanych z rejestracją powstającej Lokalnej Grupy Działania.
§3. Porozumienie zostaje zawarte na czas przygotowania i realizacji działań określonych

w § 2 i nie może być rozwiązane przez uczestniczące Gminy do czasu rejestracji
Lokalnej Grupy Działania.
§4. Do porozumienia mogą przystąpić inne gminy, które spełniają warunki określone
w Pilotażowym Programie LEADER + po podpisaniu stosownego aneksu do
porozumienia.
§5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w trzech egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

