
UCHWAŁA NR 143lxvll/2008
Rady Gminy Roiźwienica

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowaruyszeniu
Lokalnej Grupy Działania ,rZTradycją w Nowoczesność '' z siedzibą w Pawłosiowie

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia7 marca2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego natzęcz Rozwoju
obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427) oraz art. 6I i 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 z dnta2O września2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ptzez
Europej ski Fundusz Rolny Ia rzęcz Roavoj u obszarów Wiej skich (EFRRow)
(Dz.UrzUEL.2005.277.I), atakłŻe art. 18 ust. l ustawy z dnła 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 200I r., Nr I42 poz. I59l z późn. zm.)oraz $ 8 ust. 1 pkt. 3

w zwiąku z $ I2 pkt. 11 Statutu Stowarzyszenia

Rada Gminy Roźwienica uchwala, co następuje:

$1

Zalrłtetdza się składkę członkowskąna działalność statutową Stowarzyszenia określoną w
Uchwalę Nr III l9l2008 Walnego Zebtaria Członków Stowarzyszenia w następującej
wysokości''
- w wysokości l,00 złw przeliczeniu na mieszkńca za2008 rok
- w wysokości 3,00 złw ptzeliczeniu na mieszkańcaza2009 rok
w wysokości obliczonej na podstawie liczby ludności wg. danych GUS z dnia 31 grudnia
roku poprzedzającego rok płacenia składki

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

$3

PrzepodnicząCy Rady G miny
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Rady Gminy RoŹwienicazdnia}  wtześńa 2008 r.

UZASADNIENIE
Utworzenie Lokalnej G*py Działania w ramach podejścia Leader, wspólnie z Gminami

Rozwienica, Chłopice , Pńchnik, Miasto _ Gmina Kńczugą zapewni mieszkańcom Gmin

oraz Gminie Pawłosiów jako inicjatorowi projektu, wiele korzyści, które zostaną

przedstawione ponizej .
'Podejście Leńr będzie realizowane jako oś 4 Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na

lata Ż0072013. Podejście Leader jest oddolnym, lokalnym, przekrojowym i opartym na

partnerstwie podejściern do rozwoju obszarów wiejskich. Podejście to będzie realizowane

prr", Lokalne G*py Działantu będące partnerstwami składającymi się z przedstawicieli

łrzechsektorów: .półL"^.go, gospodarczego i publicznego. Takie parbrerskie grupy opracują

i będą realizowały Lokalne Strategie Rozwoju. Lokalna Grupa Działania będzie działać jako

stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Zgodnie z art. 62 tozporządzenia nr

169812605 Lokaine Grupy Działaria Są uprawnione do realizacji partnerskiego podejścia

rozwoju lokalnego w ramach nowego okresu programowania, obejmującego lata 20a7_20l3.

Lokalne G*py Działantabędąwybierały projekty do realizacji w ramach Lokalnych Strategii

Rozwoju. Wńoski o pomoc składane przez beneficjentów będąmogły doĘczyÓ projektów

kwalifiiujących się dó udzielenia pomocy w ramach wskazanych w projektowanej ustawie

działańośi-j pnow 2007ł013, jak równiez projektów, zgodnych z lokalną strategią które

nie kwalifikują się do *rp*.iu w 
'umuóh 

działań Programu. Podejście takie jest

odzwierciedleńiem ir'i"iuty*y Wspólnotowej Leader, klóra we wcześniejszych okresach

programowania została oceniona przez Komisję Europejską jako wyjątkowo skuteczne'

ooriuto''kie i zapewniające zintegrowane podejście do rozwoju obszarów wiejskich na

poziomie lokalnym. Dlatego teŻ w nowym okresie programowarua 2007_2013, Inicjatywa

Leadęr została włączona dó ,, głównego nurtu" programowani a i przeksńałciła się w jedną z

osi w ramach rczporządzetia nt l 698 l 2005 .

Beneficjentami io*ocy _ w zakresie udzielania pomocy w ramach działń objętych

programem, mogąbyó m' in.:
l_pioa,'".'"i 'ł"i 

_ w zakresie działań programu' z których mogą uzyskaó wsparcie

fińansowe ze środków publicznych z Ęrtułu dodatkowych kosztów lub poniesionych strat w

wyniku reaLizacji działarialub uzyskaó dofinansowanie części poniesionych kosztów,

_ posiadacze lasów _ w zakresić aziaat zwiryanych z odtwarzaniem potencjału produkcji

1eśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych oraz

korzystania z usług doradczych,
- prówad'ący działalnośó w zakresie przetwórstwa lub wprowadzalta do obrotu produktów

roinych lub działających jako przedsiębiorca prowadzący działalność jako małe lub średnie

przedsiębiorstwo jub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niz 750 pracowników lub

posiadające obrót nieprzekraczający równowartości w zŁoĘch 200 mln 
"T9 

_ w zakresie

działarui pt. ,, Zwiększania wartości dodanej podstmłowej produlrcji rolnej i leśnej " 
'

- jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wykonuj ące zadałiajednostek

sumo.'ąd,, terytoria1nego _ w 
"uk'.'i" 

działarlta pt. ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej '' ,

- ńi"u, irrs|ł,'óiu tuttury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

tJscioł 1rlb'związek wyznaniowy' orgaruzacja pozarządoiwa _ w za}resie działania pt.

,,odnowa i rorwój wsi",



W przypadku działania ,,odnowa i ronłój wsi'' konieczne będzie współfrnansowanie z
budżetu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości25Yo kosztów projektu.

Rzeczpospolita Polska w okresie 2007_2013 będzie miała możliwość wykorzystania z
budzetu Europejskiego Funduszu Rolnego natzęczRozwoju obszarów Wiejskich 13 230 mln
errro' przy konieczności współfinansowania działań z krajowych środków publicznych na
poziomie od 20 do 25%o, co stanowi ok. 4000 mln euro. Łącznie budzet Programu Rozwoju
obszarów Wiejskich wyniesie ok. 17.230 mln euro w latach Ż007_2013. Krajowe środki
publiczne będą corocznie ujmowane w ustawach budzetowych na lata 2007_2015 w puli
środków prze7ntaczonej na współfinansowanie zadai wspólnej polityki rolnej i rybackiej na

dany rok bud:żetowy.
Utworzenie Lokalnej Grupy DziaŁana ma pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, m.in.
przez zapewnienie dodatkowego dochodu beneficjentom progrcmu rozwoju obszarów

wiejskich, w szczególności zaś producentom rolnym oraz mieszkańcom wsi.
W szerokiej perspektywie działalność Lokalnych Grup Działania przyczyni się do poprawy
syfuacji dochodowej sektora rolnego, co przez synergię moŻe ułatwió pozyskanie środków
finansowych z innych źródeł i co zatym idzie utworzenie nowych miejsc pracy na wsi.
Działalnośó Lokalnych Grup Działanla będzie miała równiez pozytywny tłpływ na
konkurencyjność polskiego rolnictrła oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw na wspólnym

ryŃu Unii Europejskiej przez poprawę sytuacji dochodowej sektora rolnego. Ponadto

rea|izacja Programu Rozwoju obszarów Wiejskich zapewni przede wszystkim pełniejsze

dostosowanie i zmodernizowanie gospodarstw rolnych oraz zakJadów przefrłórczych do

wymogów rynku Unii Europejskiej oraz korzystnie wpłynie na jakośó Żyeia i sytuację

dochodową producentów rolnych oraz mieszkańców wsi.
Na koniec naleĘ zaznaczyó, że rcalizacja Programu Rozwoju obszarów Wiejskich będzie
miała korzystny łvpływ na rozwój regionalny, takŻe zę względu na wprowadzenię możliwości
uzyskania wsparcia dla produktów regionalnych (uczestnictwo rolników w systemach jakości

Ąrwności).
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