
 
 
 
                                                                                           
 
                                                  U C H W A Ł A Nr XIV/75/08 
                                           RADY  GMINY  CIEL ĄDZ 
                                           z dnia   6  czerwca 2008 roku. 
 
 
w sprawie: przystąpienia Gminy Cielądz do Stowarzyszenia Lokalna 
                   Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
 
 
                   Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984. Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17,        
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218/ oraz art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                             
/Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz.427/ 
Rada Gminy Cielądz  u c h w a l a  co  następuje: 
 
§ 1. Gmina Cielądz przystępuje jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia 
       Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, działającego na rzecz 
       rozwoju obszarów wiejskich. 
 
§ 2. Do reprezentowania Gminy Cielądz upoważnia się Wójta Gminy. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cielądz do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
 
W związku ze zmianami, które wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby prawne,  
w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają możliwość przystąpienia 
do Lokalnej Grupy Działania w charakterze członka zwyczajnego. 
 
W roku bieżącym uruchomione zostaną działania w ramach PROW na 
lata 2007-2013 w ramach określonych priorytetowych kierunków wsparcia 
obszarów wiejskich UE, gdzie zdefiniowano cztery, z których przez LGD 
realizowane będą: 
OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
            Wiejskiej oraz 
OŚ 4 – Leader, której realizacja w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni 
            Się do osiągnięcia celów Osi 3. 
 
W ramach Leader-a będzie wspierana działalność  Lokalnych Grup Działania, 
w tym realizowane przez nie projekty współpracy. 
Dla uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji projektów na danym 
obszarze niezbędne jest zorganizowanie się gmin w Lokalne Grupy Działania, 
które oparte są na partnerstwie trójsektorowym: publicznym, społecznym 
i gospodarczym.   
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane 
w 2006 roku w celu realizacji programu Leader+, którego celem jest 
szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. 
Stowarzyszenie działa na terenie gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, 
Rawa Mazowiecka i Regnów.                                                                             
Do Stowarzyszenia przystąpi również gmina  Sadkowice. 
Gmina Cielądz współuczestniczyła w powołaniu oraz aktywnie wspierała 
działanie Stowarzyszenia przez cały okres działalności. Obecnie członkami 
zwyczajnymi są osoby fizyczne oraz przedstawiciele organizacji poza- 
rządowych , działających na  terenie  5 gmin.  
Planowana składka członkowska dla jednostek samorządu terytorialnego 
to 20.000 zł. rocznie 


