
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………/15 

RADY GMINY SIERADZ 

z dnia ………………………… 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/73/07 Rady Gminy Sieradz z dnia 21 grudnia 2007 

roku. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, 

poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 15  ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 173 oraz z 2015r. poz. 349) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 378), Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje: 

 

§1 Dokonuje się zmiany uchwały Nr XVII/73/07 Rady Gminy Sieradz z dnia 21 grudnia 2007 

roku, zmienionej uchwałą Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Sieradz z dnia 04 grudnia 2008 r., 

w zakresie podstawy prawnej, która otrzymuje brzmienie:  

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 

poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 15  ustawy z dnia 7 marca 

2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 173 oraz 

z 2015r. poz. 349) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378)”. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz. 

§3 Pozostałe postanowienia Uchwał wymienionych w § 1, pozostają bez zmian.  

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        

        Przewodniczący Rady Gminy 

    


