
 

UCHWAŁA Nr  XXXVII/290/2006 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia  

 

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

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się wolę przystąpienia do Stowarzyszenia tworzonego jako Lokalna Grupa Działania, w 

ramach pilotażowego programu Leader+, w charakterze członka wspierającego. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do podjęcia czynności związanych z przystąpieniem Gminy 

Karczew do Stowarzyszenia, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego 

 Rady Miejskiej w Karczewie 

 

 Henryk Grąbczewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W ramach dotacji ze środków UE w kwocie 150.000 zł jest  realizowany przez 7 gmin powiatu 

otwockiego i mińskiego: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Siennica, 

Wiązowna  projekt “Natura i kultura naszą wspólną atrakcją, czyli nowe idee rewitalizacji 

obszarów wiejskich”.  

 

Celem tego projektu jest przygotowanie i przyjęcie wspólnej strategii rozwoju obszarów 

wiejskich, utworzenie Lokalnej Grupy Działania, jako podmiotu prawnego, który będzie  mógł 

ubiegać się o dotacje.  

 

Leader polega na oddolnym podejściu do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na 

opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszaru oraz realizacji 

wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby (ludzkie, naturalne, kulturowe, 

historyczne, itp.), wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą partnerstwo trójsektorowe, czyli tzw. 

Lokalną Grupę Działania, która samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do 

osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.  

 

Przystąpienie, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia obejmującego swoim 

działaniem 7 wskazanych gmin umożliwi ubieganie się o środki finansowe z programu LEADER 

w latach 2007 - 2013. Program zorientowany jest na pomoc dla terenów wiejskich.  

 

Przewidywana kwota dotacji dla LGD na lata 2007-13 to ok. 10 mln zł. Z tej puli LGD będzie 

udzielało dotacji na realizację różnych zadań,  zarówno społecznych (edukacja, kultura, itp.), 

gospodarczych (turystyka,  przetwórstwo, itp.), infrastrukturalnych (ścieżki rowerowe, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków itp.)   

 

Ponadto dla obszarów wiejskich gdzie będą LGD są przewidziane dodatkowe programy 

finansowe, np. II schemat odnowy wsi, z kwotą dotacji 300 tys. zł dla danej wsi.  

 

LGD będzie mogło pozyskiwać środki finansowe z innych funduszy UE na np. edukację, na 

programy regionalne (7 gmin, 2 powiaty) niedostępne dla pojedynczej gminy. 

 

 


