
UCHWAŁA NR LX/402/2022 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Pabianice wyraża wolę pozostania członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ 
RAZEM” z siedzibą w Ujeździe w okresie programowania 2021-2027, działającego zgodnie z wymogami 
określonymi dla lokalnych grup działania w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na 
potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. 
UE L 231 z 30.06.2021, str. 159) oraz deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ 
RAZEM” i przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Stowarzyszenia. 

§ 2. Organem uprawnionym do reprezentowania Gminy Pabianice w pracach Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „BUD-UJ RAZEM” jest Wójt Gminy Pabianice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie 

Mając na uwadze wolę kontynuowania i rozwoju współpracy partnerskiej w ramach Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i w 
związku z zamiarem realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwany dalej „RLKS”, a także 
trwającym procesem programowania polityki spójności na lata 2021-2027, istnieje konieczność podjęcia 
uchwały intencyjnej dotyczącej przystąpienia Gminy Pabianice do udziału w opracowaniu i realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, będącej strategią 
w rozumieniu art. 31 ust. 2 lit. c i art. 32 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji                                 i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 
Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 – zwane dalej: 
„rozporządzenie ogólne”). 

 Ponadto, uwzględniając postanowienia rozporządzenia ogólnego w zakresie elementów, które powinny 
zawierać strategie lokalne, konieczne jest podjęcie działań w ramach Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 
zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego, umożliwiającego wdrażanie instrumentu rozwoju 
RLKS z wykorzystaniem środków europejskich, przeznaczonych na ten cel. 

Biorąc pod uwagę trwający proces programowania polityki spójności oraz aktualny stan prawny,     w tym 
m.in. postanowienia: 

- pakietu unijnych rozporządzeń regulujących zasady wdrażania polityki spójności na lata 2021-2027 
z czerwca 2021 r., 

- Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2021 r., 

- projektu ustawy z dnia 21 lutego 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

- Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, przyjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 
6 maja 2021 r., 

- Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego, podpisanego dnia 28 stycznia 2022 r., 

podjęte działania w ramach Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” zmierzać będą do opracowania 
projektu podstawowego dokumentu realizacji działań w formule RLKS tj. projektu dokumentu strategii, o której 
mowa w art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia ogólnego. 

Strategia lokalna opracowana zostanie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jak      i przepisami 
prawa procedowanymi obecnie w ramach działań legislacyjnych skutkujących przyjmowaniem sukcesywnie 
kolejnych dokumentów regulujących system realizacji i wdrażania funduszy europejskich. Strategia lokalna 
będzie spójna z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego i unijnego oraz zostanie 
poddana opiniowaniu przez organy wskazane                w odpowiednich przepisach prawa. 
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