
 

(PROJEKT) 

Uchwała Nr …… 

Rady Gminy Michałowice  

z dnia ………..... 2015 roku 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa 

Działania „Nadarzyn – Raszyn”. 

  

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515), 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

z  2015 r., poz. 378) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Gmina Michałowice przystępuje na zasadzie członka do stowarzyszenia – Lokalna 

Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn” z siedzibą w miejscowości Rusiec,  

ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa w Rejestrze Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS:0000571844 w celu realizacji zadań związanych 

z rozwojem lokalnym poprzez wdrożenie programu LEADER, zgodnie z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Do reprezentowania Gminy Michałowice w celu przystąpienia do stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn” deleguje się Wójta Gminy 

Michałowice. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podania do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Michałowice. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność (RLKS) – ang. Communityled – local development  (CLLD) – to nowy 

instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na 

lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i 

zachowuje jego podstawowe założenia. 

 Do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn przystąpiły już dwie 

Gminy. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko 

pojętego rozwoju obszarów wiejskich, powiatu pruszkowskiego. 

 W ramach działania LEADER w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wspierane będą 

operacje mające na celu: 

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 

2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 

3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte 

załącznikiem nr 1 do TFUE), 

4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 

działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł 

dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych  

a także innowacji, 

6) rozwój produktów lokalnych, 



 

7) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 

8) zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

lub kulturalnej, 

10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego. 

 Mając na względzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz zrównoważony rozwój 

Gminy Michałowice zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn. 

 


