
 

 

UCHAWAŁA Nr VI/44/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 

2020 w ramach osi LEADER 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                   

(Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2018r. poz. 1936 ze zm.), Rada Gminy uchwala 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Gmina jako członek LGD Przyjazne Mazowsze opłaca jednorazową składkę członkowską 

ustaloną dla osób prawnych za okres 2016 – 2023. 

2. Składka członkowska wynosi: 2,00 zł x liczba mieszkańców gminy. 

3. Do wyliczenia składki przyjmuje się liczbę mieszkańców na dzień 31.12.2014r.  

 

§ 2. Składka członkowska za lata 2014 – 2020 w kwocie ustalonej powyżej wpłacona będzie  

jednorazowo na konto Stowarzyszenia LGD Przyjazne Mazowsze w 2019 r. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr VI/44/2019 

   RADY GMINY SOCHOCIN 

   z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 

2020 w ramach osi LEADER 

 
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                    

(Dz. U. z 2019, poz. 506) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające                   

w zakresie działania gminy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. U. z 2018r. poz. 1936 ze zm.) członkiem lokalnej grupy działania mogą być osoby 

fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Sochocin jest 

członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.   

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze została wybrana przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Po konsultacjach z Wójtami Zarząd LGD podjął uchwałę w sprawie składek członkowskich 

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.  

Składka członkowska dla sektora publicznego została ustalona w następujący sposób: 

2,00zł x liczba mieszkańców na 31.12.2014r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 8/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze z dnia 

6 grudnia 2018 roku do wyliczenia składki przyjmuje się liczbę mieszkańców określoną w Lokalnej 

Strategii Rozwoju wg stanu na dzień 31.12.2014r. Liczba mieszkańców Gminy Sochocin na dzień 

31.12.2014 r. wynosiła 5 936.  

Wobec powyższego ustalono kwotę składki następująco:   

2,00 zł x 5 936 osoby (liczba mieszkańców na 31.12.2014r.) = 11 872,00 zł 

Składka tak wyliczona jest jednorazową składką członkowska dla gminy za lata 2016 – 2023. 

Efektem wspólnych działań w ramach Lokalnej Grupy Działania będzie przede wszystkim wzrost 

aktywności mieszkańców, nowe miejsca pracy, nowe obiekty kulturalno – rekreacyjno – sportowe 

itp. 

W związku z powyższym przedkładam uchwałę w sprawie składek członkowskich na rzecz 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 2020 w ramach osi LEADER.  

                                                 
         

          

 


