UCHW ALA NR VII49/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie skJadki czlonkowskiej na rzecz
stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej
Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na okres przygotowawczy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007
r. 0 wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem srodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich ( Dz. U. z 2013 r. poz. 173)
uchwala siy, co nastypuje:
§1.WyraZa siy zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzialania Przyjazne Mazowsze w wysokosci 14.732,50 zl. ( slownie:
czternascie tysiycy siedemset trzydziesci dwa zlote 5011 00) ustalonej dla sektora
publicznego.
§2.Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy.
§3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

•

Uzasadnienie
do UCHWALY NR VII4912015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz
stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej
Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na okres przygotowawczy
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marc a 2007

0

wspieraniu rozwoju obszar6w

wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich (Oz. U. z 2013r. poz. 173) jednostki samorz'!du terytorialnego mog'! bye czlonkiem
zwyczajnym Lokalnej Grupy Ozia!ania. Stowarzyszenie

0

nazwie Lokalna Grupa Dzia!ania -

Przyjazne Mazowsze" rna na celu wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju lokalnego.
Gmina Sochocin jest cz!onkiem Lokalnej Grupy Ozia!ania na podstawie uchwaly
XIVI126/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przyst'lpienia Gminy
Sochocin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ozia!ania - Przyjazne Mazowsze.
Na podstawie uchwaly Zarz'!du LGD - Przyjazne Mazowsze z dnia 2 kwietnia 2015 r.
wysokose sk!adki czlonkowskiej dla Gminy Sochocin wynosi

14.732,50 z1. ( 2,5 z1. x liczba

mieszkanc6w gminy okreslona na dzien 31 grudnia 2013 roku tj. 5893 os6b).
Skladka czlonkowska na okres przygotowawczy w kwocie ustalonej powyzej wp!acana
jestjednorazowo na konto stowarzyszenia LGO Przyjazne Mazowsze w 2015 roku.
W zwi'lZku z powyzszym przedk!adam projekt uchwaly.

