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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XI/102/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 
„Nadarzyn – Raszyn” 

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2138) , art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XI/102/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r.. w sprawie 
przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn” 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do 
stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn - Michałowice”. 

2) §1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina Michałowice przystępuje na zasadzie członka do stowarzyszenia – Lokalna Grupa 
Działania „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy 
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000571844. 

2. Do reprezentowania Gminy Michałowice w celu przystąpienia do stowarzyszenia – Lokalna 
Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn – Michałowice” oraz reprezentowania Gminy 
Michałowice w działaniach stowarzyszenia deleguje się Wójta Gminy Michałowice.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu potwierdzenie członkostwa gminy Michałowice 
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Stowarzyszenie jest 
formą partnerstwa lokalnego, które realizuje adanie publiczne w postaci prowadzenia rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. Zadanie to wykonywane jest na podstawie przepisów 
prawa UE i krajowych przepisów wykonawczych. W ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność LGD zarządza na terenie w/w gmin Lokalną Strategią Rozwoju. Dokument ten jest 
podstawą do pozyskiwania funduszy unijnych przeznaczonych dla: 

·gmin członkowskich na rozwój infrastruktury; 

·na zakładanianie nowych działalności gospodarczych; 

·rozwój działalności gospodarczych już istniejących; 

·operacje własne Lokalnej Grupy Działania; 

·środki na operacje organizacji społecznych. 

Obecnie LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice prowadzi prace nad LSR na lata 2023-2027. 
Zmieniana uchwała gwarantowała członkostwo gminy w LGD w tzw. poprzedniej perspektywie 
budżetowej w latach 2014-2020. Stąd, w związku z rozpoczęciem tzw. nowej perspektywy 
budżetowej i przyjęciem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich konieczne jest podjęcie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
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