
UCHWALA Nr XXVI/144/05

RADYGMINYREGNÓW
zdnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie wspóldzialania Gminy Regnów w zakresie realizacji pilotaiowego
Programu LEADER +

Na podstawie art. 18 u_st. 2 pl.. 12 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz.U. z 200 1 r. Nr 142, poz. l 59 l, z2002r. Nr 23 poz. 220,Nr OZ foz.SSS,Nr l_13 po2.984, Nr 153 poz.127t, Nr 214 poz.1g06,22003i. Nr 80 poz.7l7, N, tOZpo2.1568, 22004 r. Nr 102_ poz. 1055, Nr lt6 poz.l203,22005 r.Ni f iZ p,or.t++t i
Nr 175, poz.l457 ) Rada Gminy Regnów uchiala, co nastgpuje:

. _ S 1. Podejmuje siq wspóldzialanie pomipdzy Gmin4 Regnów a nastgpuj4cymijednostkami samorz4du terytorialnego :
- Gmin4 Rawa Mazowiecka
- Miastem i Gmin4 Biala Rawska
- Gminq Cielqdz
- Gmin4 Kowiesy
w zakresie realizacji projektu ,,stymulowanie zaangazowania mieszkariców wsi w
rozwój obszarów wiej skich Ziemi Rawskiej" w ramach üiarania 2.7. ,,pitotazowy
Program LEADER +" Sektorowego programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i
modernizacja sektora zlr¡¡noiciowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004-2006),,.

$2. Szczególowy zakres oraz

sprawie realizacji pilotaZowego

niniejszej uchwaly.

zasady wspóld zialania zawiera ,,porozumienie w
Programu LEADER+',, stanowi4ce zalqcznik do

$ 3. Wykonanie uchwaty powierza siE Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.



Porozumienie

w sprawie realizaqi P¡lotazowego Programu LEADER + " Sektorowego Programu

Operacyjnego " Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnoéciowego

oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ( 2004 - 2006 ) "

Projekt,, Stymulowanie zaanga2owania mieszkañców wsi w rozwój obszarów

wiejskich Ziemi Rawskiej"

zawarte na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzqdzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.22001 r. Nr 142, poz. 1591 zpó2n.

zm.) w Rawíe Mazowieckiej w dniu .............

pomigdzy :

1) Gminq Rawa Mazowiecka
z siedzibq w Rawie Mazowieckiej, zwanq dalej Wnioskodawcq
reprezentowa n y m pzez'.
Krzysztofa Starczewskiego- Wójta Gminy,

a Gminami , zwanymi dalej Partnerami :

2) Gminq i Miastem Biala Rawska
z siedzib4 w Bialej Rawskiej
reprezentowan qprzez:
Bogdana Pietrzaka - Burmistrza Bialej Rawskie¡,

3) Gmin4 Ciel4dz
z siedzibq w Cielqdzu
reprezentowan q Wzez:
Andrzeja Latka- Wójta Gminy Cielqdz

4) Gmin4 Kowiesy
z siedzibq w Kowiesach
reprezenrowan q pzez:
Andrzeja Józefa Luboiñskiego- Wójta Gminy

5) Gminq Regnów
z siedzibq w Regnowie
reprezentowan qpzez
Tomasza Wojdalskiego- Wójta Gminy

Majqc na wzglgdzie aktywizacjg rozwoju obszarów wiejskich popzez ,,Pilota2owy
Programy LEADER +" Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i



modernizacja sektora zywnoéciowego oraz rozwq obszarów wiejskich (2004-2006)'
strony ustalajq co nastgpuje:

s 1
1. Gmina Rawa Mazowiecka wystgpuje jako beneficjent Pilota2owego

Programu LEADER + w imieniu Partnerów, którzy zadeklarowali udzial w

programie.

2. W ramach Schematu I w programie uczestniczq nastepujEce jednostki

samorzadu terytorialnego:

a) Gmina Rawa Mazowiecka

b) Miasto i Gmina Biala Rawska;

c) Gmina Cielqdz;

d) Gmina Kowiesy;

e) Gmina Regnów;

s 2
Gmina Rawa Mazowiecka - jako beneficjent projektu w ramach Schematu l,

dzialania 2.7. ,,Pilotazowy Program LEADER +" Sektorowego Programu

Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnoéciowego oraz rozwój

obszarów wiejskich (2004-2006)' w budZecie Gminy na rok 2005 i 2006 zabezpieczy

érodki finansowe na pokrycie kosztów realizaqi projektu .

s 3
Gmina Rawa Mazowiecka zobowiq.zuje siq do realizaqi zadan w ramach

Schematu | ,,Pilotazowego Programu Leader +" we wspólp: ,cy z pozostalymi

Partnerami.

s 4
1. Dla prawidlowej realizacji projektu Wznacza sig Pelnomocnika ds. realizacji

projektu - pracownika Urzqdu Gminy Rawa Mazowiecka.

2. Do prawidlowego zabezpieczenia interesów wszystkich Partnerów, w tym

przeplywu informacji, zakresu podejmowanych dzialari oraz sposobu realizacji



zadañ, kaida z jednostek samorzqdu terytorialnego Wznacza osobq

upowa2nionq do wspólpracy.

s 5
Porozumienie obowiqzuje na okres realizacji projektu w ramach Schematu I

,,Pilota2owego Programu LEADER +".

W przypadku wycofania sig Partnera ze wspólpracy - Pariner ten bgdzie ponosió

wszelkie konsekwencje finansowe , które mogq wyniknqó z tytulu nie zrealizowania

programu LEADER+

s 6
Koszty nie kwalifikowane realizaqi projektu bgdq ponoszone solidarnie przez

wszystkie Gminy zawartego porozumienia w wysokoéci proporcjonalnej do liczby

mieszkañców,

s 7
Wzajemne rozliczenie pomigdzy gminami real¡zujacymi Program LEADER + mogq

sig odbywaé w formie rachunków bqd2 not ksiqgowych

s 8
Po zakoñczeniu schematu | ,, pilota2owego Programu LEADER +" i zarejestrowaniu

w sadzie Lokalnej Grupy Dzialania , Gminy ze órodków bud2etowych tozwaZq

mo2liwoóó udzielenia wsparcia finansowego Lokalnej Grupie Dzialania na pokrycie

udzialu wlasnego w Schemacie ll ,, Pilota2owego Programu LEADER +"

s e
Niniejsze porozumienie zostalo sporzqdzone w pigciu egzemplarzach po jednym dla

ka2dej ze stron.



U Z A S A D N I E N I E

do Uchwaly Nr XXVI/144|05
Rady Gminy Regnów
z dnia 29.12.2005r.

Fundacj a programów pomocy dla Rolnictwa (FA'A) iako Instytucja
Wdraíajqca dla dzialania 2.7. ,,pjlota:zowy program LEADER +,, Sekto¡owego
Programu operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora 2yrvnosciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich (2004-2006) oglosila do dnia 15.12.2004r. nabór
wniosków o dofinansowanie realizacji proj ektów w ramach Schematu I pilotazoweso

Programu LEADER +.

Program ma na celu rczwój i aktywizacig obszarów wiejskich. wymaga dztarai
.) partnerskich na obszane obejmui4cym od 10.000 do 100.000 mieszkaúców,

stworzenia Lokarnej Grupy Dzialania oraz opracowania Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich terenu objgtego projektem.

zlozony projekt do Schematu I uzyskal dotacjg w kwocie 129.795,27 zr t.i. w
100 % refundowanych kosztów kwalifikowanych projektu.

wnioskodawca na etapie skladania projektu zobowiqzany jest udokumentowaó
zabezpieczenie érodków na sfinansowanie etapu lub calosci kosztów realizacii
planowanego dzialania. Wnioskodawca _ Gmina Rawa Mazowiecka iest
benificjentem - podmiotem prowadzqcym zadanie. Gmina Rawa Mazowiecka w
bud2ecie na rok 2005 zabezpieczyra srodki wlasne na rearizacjp zadaniaw wysokoéci
100 000 zl.

Wypracowana w ramach Schematu I strategia jest wymogiem niezbgdnym
do zloLenia wniosku do schematu II na dofinansowanie dziarai w wysokoéci
do 750.000 zl.


