
U C H W A Ł A  Nr XXX/220/2008
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”

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.),  art.15  ust.2  pkt  1  ustawy z  dnia  7  marca  2007  r.  o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Z 2007 r. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), art. 186 ust. 4 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 
oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „Natura i kultura” Rada Miejska w 
Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na przystąpienie  Gminy Karczew do stowarzyszenia działającego jako Lokalna 
Grupa Działania pod nazwą „Natura i Kultura”, z siedzibą w Wiązownie na okres do 31.12.2015 
roku, w charakterze członka zwyczajnego.

§ 2.
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Karczew środki finansowe na pokrycie  składek członkowskich.
Wysokość  rocznej  składki  członkowskiej  wynosić  będzie  0,25  zł  od  każdego  mieszkańca 
zameldowanego na pobyt stały, na terenie Gminy Karczew.
Składka winna być wniesiona do końca I kwartału danego roku. 

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Karczewa do uregulowania składki członkowskiej.

§ 4.
Reprezentantem  Gminy Karczew w stowarzyszeniu jest Burmistrz lub upoważniona przez niego 
osoba.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko



UZASADNIENIE

Stowarzyszenie  LGD  „Natura  i  Kultura”  jest  dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających jako Lokalna Grupa Działania (LGD) oraz 
ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, rozwój sportu i 
turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa ekologicznego i edukacji 
działalności gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura” jest działalność na rzecz rozwoju Gmin: 
Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie- Jeziory, Wiązowna, w szczególności poprzez:

1. popieranie wszelkich działań mających na celu promocję w/w gmin,
2. wspieranie rozwoju edukacji, z uwzględnieniem ekologicznej,
3. popieranie  i  wspomaganie  inicjatyw  społecznych  w  zakresie  gospodarki,  ochrony 

środowiska, kultury, sportu i turystyki,
4. współpracę  z  organizacjami  religijnymi,  społecznymi,  oświatowymi,  sportowymi, 

kulturalnymi, gospodarczymi,
5. wspieranie rozwoju infrastruktury,
6. pomoc osobom niepełnosprawnym,
7. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
8. rozwój świadomości obywatelskiej,
9. kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych w/w gmin,
10. podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
11. pomoc rodzinie,
12. kształcenie,  doradztwo oraz pomoc organizacyjną i  materialną dla  osób działających dla 

rozwoju regionu,
13. wdrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu,
14. działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną,
15. ochronę środowiska naturalnego,
16. działalność informacyjną i wydawniczą,
17. działalność dobroczynną, 
18. budowanie społeczeństwa informacyjnego,
19. wspieranie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,
20. animacja i pobudzanie działalności gospodarczej,
21. wspieranie działalności gospodarczej promującej zasoby lokalne,
22. działania na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza 
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,

2. prowadzenie  doradztwa  w  zakresie  przygotowywania  projektów  inwestycyjnych 
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

3. współpracę  i  wymianę  doświadczeń  z  instytucjami   publicznymi  i  organizacjami 



pozarządowymi  działającymi  w  zakresie  objętym  celem  Stowarzyszenia  na  poziomie 
krajowym lub  międzynarodowym.

LGD mogą korzystać  z  dodatkowych środków, przewidzianych na realizację  Lokalnej  Strategii 
Rozwoju, które znajdują się w Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania:
1. Na realizację działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.427 
oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zwanej dalej ustawą, wysokość przewidzianych środków wynosi nie 
więcej  niż  iloczyn  liczby  mieszkańców  zameldowanych  na  pobyt  stały,  na  obszarze  objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i  kwoty 116 zł., co w skali 
obszaru działania LGD „Natura i Kultura” daje kwotę 6 186 280 PLN.
2.Na realizację działania „Wdrażanie projektów współpracy”, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 22 
ustawy,  wysokość  przewidzianych  środków  wynosi  nie  więcej  niż  iloczyn  mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, według stanu na 
31 grudnia 2006 r. i kwoty 3 zł., co w skali obszaru działania LGD „Natura i Kultura” daje kwotę 
159 990 PLN.
3. Na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja”, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, wysokość przewidzianych środków 
wynosi nie więcej  niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały,  na obszarze 
objętym Lokalną Strategią Rozwoju, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 29 zł., co w 
skali obszaru działania LGD „Natura i Kultura” daje kwotę 1 546 570 PLN.

Środki mogą zostać przeznaczone na realizację wielu działań i projektów wskazanych przez 
Członków w LGD„Natura i  Kultura” w Lokalnej  Strategii  Rozwoju,  w tym miedzy innymi na 
drobne  zakupy,  udział  w  przeglądach,  festynach,  organizowanie  imprez,  wydawanie  folderów 
reklamowych i promocyjnych.


