
Uchwala Nr 50NIII/2015 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 29 wrzesnia 2015 roku 

w sprawie wyraienia zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze wdraiajqcej Program Rozwoju Obszarow 

Wiejskich na okres przygotowawczy. 

Na podstawie art .I8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 

z 2013r poz. 594 z p6Zn.zm) oraz art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 roku 0 wspieraniu 

rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszar6w Wiejskich ( Dz. U. z 20 13r poz. \73) uchwala co nastypuje: 

§ 1 

Wyraza siy zgody na przekazanie skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Dzialania - Przyjazne Mazowsze w wysokosci 11 810,00 zl Uedenascie tysiycy osiemset dziesiyc zlotych) 

ustalonej dJa sektora pUblicznego. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si y W6jtowi Gminy 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Nr 50VlII/2015 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 29 wrzesnia 2015 roku 


Zgodnie z art.15 llst.2 pkt 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 roku 0 wspieraniu rozwoju obszar6w 

wiejskich z udzialem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich 

( Oz. U. z 20 13r poz. 173) jednostki samorz'!du terytorialnego mog,! bye czlonkiem zwyczajnym 

Lokalnej Grupy Ozialania. Stowarzyszenie 0 nazwie Lokalna Grupa dzialania - Przyjazne Mazowsze rna 

na celu wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju lokalnego. 

Gmina Nowe Miasto jest czlonkiem Lokalnej Grupy Ozialania od kilku lat. 

Na podstawie uchwaly ZarzC}du LGO - Przyjazne Mazowsze wysokose sktadki dla Gminy Nowe Miasto 

wynosi II 810,00 zl (2,50 zl x liczba mieszkanc6w wg. stanu na 31 grudnia 2013r tj. 4724 os6b). 

Skladka czlonkowska na okres przygotowawczy w kwocie ustalonej powyzej wptacona zostanie 

na konto stowarzyszenia LG 0 Przyjazne Mazowsze w 2015 roku. 
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