
UCHW ALA NR XXVIIII22212014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej Program 

Rozwoju Obszarow Wiejskich w okresie 2007 - 2013 w ramach osi LEADER 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

7 marca 2007 r. 0 wspieraniu rozwoju ohszar6w wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173), 

Rada Gminy uchwala co nastltPuje: 

§ I.Gmina jako czlonek LGD Przyjazne Mazowsze wyraza zgodlt na przekazanie 

skladki czlonkowskiej ustalonej dla os6b prawnych za lata 2013 - 2014 w wysokosci 

11.446,00 zl (slownie: jedenascie tysiltcy czterysta czterdziesci szesc zlotych). 

§2.Wykonie uchwaly powierza silt W6jtowi Gminy. 

§3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjltcia. 



• UZASADNIENIE 


do UCHWALY NRXXVIIII222/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie wyrai:enia zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdrazaj~cej Program 

Rozwoju Obszarow Wiejskich w okresie 2007 - 2013 w ramach osi LEADER 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 rnarca 2007 0 wspieraniu rozwoju 

obszarow wiejskich z udzialern srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarow Wiejskich (Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 z poin. zm.) jednostki samorz'ldu 

terytorialnego moget bye czlonkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Dzialania. Stowarzyszenie 

o nazwie Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze" rna na celu wspieranie wszelkich 

inicjatyw rozwoju lokalnego oraz na podstawie uchwaly XIVI126/2008 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przyst(tpienia Gminy Sochocin do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze. 

Na podstawie uchwaly Zarzetdu LGD - Przyjazne Mazowsze z dnia 8 lutego 2013 r. 

wysokose skladki czlonkowskiej dla Gminy Sochocin wynosi 11.446,00 z1. ( 2 z1. x liczba 

mieszkancow grniny okreslona w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzien 31 grudnia 2006 roku). 

Skladka czlonkowska za lata 2013 -2014 w kwocie ustalonej powyzej wplacana jest 

jednorazowo na konto stowarzyszenia LGD Przyjazne Mazowsze w 2014 roku. 

W zwietzku z powyzszym przedkladarn projekt uchwaly. 


