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lokalne grupy dzialania dzialalnosci gospodarczej oraz uczestnictwa w zarzadzie

funkcjonariuszy publicznych m.in. wójtów przekazuje co nastepuje. Ograniczenia wynikajace

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz.U.06.216.1584 j.t.) odnosza sie m.in. do wójtów

(bum1istrzów, prezydentów miast), zastepców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),

skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób

zarzadzajacych i czlonków organów zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi oraz

innych osób wydajacych decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta

miasta), w okresie zajmowania stanowisk lub pelnienia funkcji, o których mowa w tych

przepisach. Nie moga one prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub

wspólnie z innymi osobami, a takze zarzadzac taka dzialalnoscia lub byc przedstawicielem

czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci, przepis ten ma wiec zastosowanie do

lokalnych grup dzialania prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Jezeli natomiast statut

lokalnej grupy dzialania nie przewiduje prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, to nie narusza

to przepisów wyzej wymienionej ustawy, co z kolei umozliwia m.in. wójtowi lub

burmistrzowi czlonkostwo w zarzadzie takiej lokalnej grupy dzialania. Co wiecej ww. ustawa

ogranicza jedynie czlonkostwo wójtów i burmistrzów w zarzadzie stowarzyszenia

prowadzacego dzialalnosc gospodarcza, nie dotyczy czlonkostwa w orgal1le



decyzyjnym/Radzie, w sklad którego moga wchodzic wójtowie i burmistrzowie niezaleznie

od tego czy stowarzyszenie prowadzi lub nie dzialalnosc gospodarcza.

Zwracam takze uwage, iz mozliwosc prowadzenia dzialalnosci gospodarczej zapisana wart.

15 ust. 2 pkt 3 ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem

srodków EFRROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.) w swym ksztalcie (nie zakresie) jest

analogiczna do art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr

79. poz. 855 z 200 l), co wiecej art. 15 ust 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udzialem srodków EFRROW odsyla do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Tak

uksztaltowany przepis daje wiec jedynie mozliwosc prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez stowarzyszenie bedace lokalna grupa dzialania.

Z powazaniem.
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