UCHWALA Nr XXVI/144/05
RADYGMINYREGNÓW
zdnia 29 grudnia2005roku
w sprawiewspóldzialaniaGminy Regnów w zakresierealizacji pilotaiowego
ProgramuLEADER +

Na podstawieart. 18 u_st.
2 pl.. 12 ustawyz dnia g marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.l 59l, z2002r.Nr 23 poz. 220,Nr
OZfoz.SSS,
Nr l_13po2.984,
Nr 153poz.127t,
Nr 214poz.1g06,22003i.
Nr 80 poz.7l7,N, tOZ
po2.1568,
22004r. Nr 102_
poz.1055,Nr lt6 poz.l203,22005
r.Ni fiZ p,or.t++ti
Nr 175,poz.l457) Rada Gminy Regnówuchiala, co nastgpuje:
. _ S 1. Podejmujesiq wspóldzialaniepomipdzyGmin4 Regnówa nastgpuj4cymi
jednostkami
samorz4du
terytorialnego
:
- Gmin4RawaMazowiecka
- Miastemi Gmin4Biala Rawska
- GminqCielqdz
- Gmin4Kowiesy
w zakresierealizacjiprojektu ,,stymulowaniezaangazowania
mieszkaricówwsi w
rozwój obszarówwiejskich Ziemi Rawskiej" w ramach üiarania
2.7. ,,pitotazowy
ProgramLEADER +" Sektorowegoprogramu Operacyjnego
,,Restrukturyzacja
i
modernizacja
sektorazlr¡¡noiciowegoorazrozwójobszarówwiejskich(2004-2006),,.
$2. Szczególowyzakresoraz zasadywspóldzialania zawiera,,porozumienie
w
pilotaZowego
sprawie realizacji
ProgramuLEADER+',, stanowi4cezalqcznikdo
niniejszejuchwaly.

$ 3. WykonanieuchwatypowierzasiEWójtowi Gminy.
$ 4. Uchwalawchodziw Lyciez dniempodjgcia.

Porozumienie
Programu
ProgramuLEADER+ " Sektorowego
w sprawierealizaqiP¡lotazowego
i Modernizacja
SektoraZywnoéciowego
Operacyjnego
" Restrukturyzacja
Wiejskich( 2004- 2006) "
orazRozwójObszarów
mieszkañców
wsiw rozwójobszarów
zaanga2owania
Projekt,,Stymulowanie
wiejskichZiemiRawskiej"
art. 18 ust.2 pkl 12 ustawyz dnia8 marca1990r. o
zawartena podstawie
gminnym
( tekstjednolity
Dz.U.22001r. Nr 142,poz.1591zpó2n.
samorzqdzie
w dniu .............
zm.) w RawíeMazowieckiej
pomigdzy:
1) GminqRawaMazowiecka
zwanqdalejWnioskodawcq
z siedzibqw RawieMazowieckiej,
reprezentowa
nym pzez'.
WójtaGminy,
Krzysztofa
StarczewskiegodalejPartnerami
:
a Gminami
, zwanymi
2) Gminq i MiastemBiala Rawska
z siedzib4w BialejRawskiej
qprzez:
reprezentowan
- Burmistrza
BogdanaPietrzaka
BialejRawskie¡,
3) Gmin4Ciel4dz
z siedzibqw Cielqdzu
q Wzez:
reprezentowan
AndrzejaLatka-WójtaGminyCielqdz
4) Gmin4Kowiesy
z siedzibqw Kowiesach
q pzez:
reprezenrowan
AndrzejaJózefaLuboiñskiegoWójtaGminy
5) GminqRegnów
z siedzibqw Regnowie
qpzez
reprezentowan
TomaszaWojdalskiegoWójtaGminy
Majqcna wzglgdzieaktywizacjg
rozwojuobszarówwiejskich popzez ,,Pilota2owy
+"
i
ProgramyLEADER SektorowegoProgramuOperacyjnego
,,Restrukturyzacja

modernizacja
sektorazywnoéciowego
oraz rozwq obszarówwiejskich(2004-2006)'
stronyustalajqco nastgpuje:

s1
1. Gmina Rawa Mazowiecka
wystgpujejako beneficjent Pilota2owego
ProgramuLEADER + w imieniu Partnerów,którzy zadeklarowaliudzial w
programie.
2. W ramach Schematu I w programieuczestniczqnastepujEcejednostki
samorzadu
terytorialnego:
a) GminaRawaMazowiecka
b) Miastoi GminaBialaRawska;
c) GminaCielqdz;
d) GminaKowiesy;
e) GminaRegnów;

s2
Gmina Rawa Mazowiecka- jako beneficjent projektu w ramachSchematul,
dzialania 2.7. ,,PilotazowyProgram LEADER +" Sektorowego Programu
Operacyjnego
i modernizacja
sektorazywnoéciowego
oraz rozwój
,,Restrukturyzacja
obszarówwiejskich(2004-2006)'
w budZecie
Gminyna rok2005i 2006zabezpieczy
érodkifinansowena pokryciekosztów realizaqiprojektu.

s3
Gmina Rawa Mazowieckazobowiq.zuje
siq do realizaqi zadan w ramach
Schematu| ,,Pilotazowego
ProgramuLeader+" we wspólp: ,cy z pozostalymi
Partnerami.

s4
projektuWznaczasig Pelnomocnika
1. Dlaprawidlowej
realizacji
ds. realizacji
projektu- pracownika
UrzqduGminyRawaMazowiecka.
2. Do prawidlowegozabezpieczeniainteresówwszystkichPartnerów,w tym
przeplywuinformacji,zakresupodejmowanych
dzialarioraz sposoburealizacji

zadañ, kaida z jednostek samorzqdu terytorialnegoWznacza osobq
upowa2nionq
do wspólpracy.

s5
Porozumienieobowiqzujena okres realizacjiprojektuw ramach SchematuI
ProgramuLEADER+".
,,Pilota2owego
W przypadkuwycofaniasig Partneraze wspólpracy- Parinerten bgdzieponosió
wszelkiekonsekwencje
finansowe, któremogqwyniknqóz tytuluniezrealizowania
programuLEADER+

s6
przez
Kosztyniekwalifikowane
realizaqiprojektubgdqponoszone
solidarnie
wszystkie
Gminyzawartegoporozumienia
w wysokoéciproporcjonalnej
do liczby
mieszkañców,

s7
pomigdzygminamireal¡zujacymi
Wzajemnerozliczenie
ProgramLEADER+ mogq
sigodbywaéw formierachunków
bqd2notksiqgowych

s8
Po zakoñczeniu
schematu| ,,pilota2owego
ProgramuLEADER+" i zarejestrowaniu
w sadzieLokalnejGrupyDzialania, Gminyze órodkówbud2etowych
tozwaZq
mo2liwoóó
udzielenia
wsparciafinansowego
LokalnejGrupieDzialaniana pokrycie
udzialuwlasnegow Schemaciell ,,Pilota2owego
ProgramuLEADER+"

se
porozumieniezostalosporzqdzone
po jednymdla
Niniejsze
w pigciuegzemplarzach
ka2dejze stron.

UZASADNIENIE
do UchwalyNr XXVI/144|05
Rady Gminy Regnów
z dnia 29.12.2005r.
Fundacja programów pomocy dla Rolnictwa (FA'A)
iako Instytucja
Wdraíajqca dla dzialania2.7. ,,pjlota:zowyprogram LEADER +,, Sekto¡owego
Programuoperacyjnego,,Restrukturyzacja
i modernizacjasektora2yrvnosciowego
oraz rozwój obszarówwiejskich (2004-2006) oglosilado dnia 15.12.2004r.
nabór
wnioskówo dofinansowanie
realizacjiprojektóww ramachSchematuI pilotazoweso
ProgramuLEADER +.
.)

Programma na celu rczwój i aktywizacig
obszarówwiejskich.wymagadztarai
partnerskichna obszane obejmui4cym od 10.000 do 100.000
mieszkaúców,
stworzeniaLokarnej Grupy Dzialania oraz opracowaniaZintegrowanej
Strategii
RozwojuObszarówWiejskichterenuobjgtegoprojektem.
zlozony projekt do SchematuI uzyskaldotacjgw kwocie 129.795,27
zr t.i. w
100% refundowanych
kosztówkwalifikowanychprojektu.
wnioskodawcana etapieskladaniaprojektu zobowiqzanyjestudokumentowaó
zabezpieczenie
érodków na sfinansowanieetapu lub calosci kosztów realizacii
planowanego dzialania. Wnioskodawca _

Gmina Rawa Mazowiecka

iest

benificjentem- podmiotemprowadzqcymzadanie.Gmina Rawa
Mazowieckaw
bud2eciena rok 2005 zabezpieczyra
srodkiwlasnena rearizacjpzadaniawwysokoéci
100000zl.
Wypracowanaw ramach SchematuI strategiajest wymogiem niezbgdnym
do zloLeniawniosku do schematuII na dofinansowaniedziarai
w wysokoéci
do 750.000zl.

