
 
 

UCHWAŁA Nr VII/52/2015 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy Karczew             
w Stowarzyszeniu  LGD „Natura i Kultura” 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.           
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 2015 r. poz. 349) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na kontynuację członkostwa Gminy Karczew w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” w charakterze członka zwyczajnego dla potrzeb 
realizacji strategii rozwoju lokalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. 

 
§ 2. 1. Zabezpiecza się w budżecie Gminy Karczew środki finansowe na pokrycie 

składek członkowskich. 
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana będzie na podstawie uchwały  

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
        Przewodnicząca Rady 
         Danuta Trzaskowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 
2014 r. poz. 379  i 1072. 



UZASADNIENIE 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających jako Lokalna 
Grupa Działania (LGD). Działa na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój 
sportu i turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa 
ekologicznego i edukacji działalności gospodarczej. Celem Stowarzyszenia jest działalność na 
rzecz rozwoju Gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna. 
 
Gmina Karczew jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia od 2008 r. na mocy Uchwały Nr 
XXX/220/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Karczew do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. 
 
Środki unijne pozyskane za pośrednictwem LGD „Natura i Kultura” w ramach PROW 2007-
2013 przez Gminę Karczew i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie: 
- remont świetlicy wiejskiej w Janowie – wartość dofinansowania: 82.349,00 zł; 
- remont świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu wraz z zakupem wyposażenia – wartość 

dofinansowania: 92.555,00 zł; 
- remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w OSP w Łukówcu – wartość dofinansowania: 

63.707,00 zł; 
- remont świetlicy wiejskiej w Glinkach – wartość dofinansowania: 115.941,36 zł; 
- budowa placu zabaw we wsi Brzezinka – wartość dofinansowania: 22.640,17 zł; 
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Całowanie – wartość dofinansowania:  

41.063,00 zł; 
- budowa placu zabaw we wsi Otwock Mały – wartość dofinansowania: 31.968,00 zł; 
- przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży – wartość dofinansowania: 4.095,00 zł; 
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew – wartość 

dofinansowania: 5.271,20 zł; 
- organizacja Dożynek Gminnych w roku 2012 – wartość dofinansowania: 16.342,90 zł; 
- zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich (Janów, Brzezinka i Całowanie) – wartość 

dofinasowania: 16.102,21 zł; 
- występy zespołu ludowego „Sołtysi” na terenie LGD Kultura i Natura – wartość 

dofinansowania: 4.689,74 zł; 
- wzbudzanie aktywności społeczności dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie oferty zajęć 

kulturalnych w sołectwach Gminy Karczew w Sobiekursku i Piotrowicach –  wartość 
dofinansowania 21.991,23 zł; 

Razem wsparcie finansowe dla Gminy Karczew uzyskane za pośrednictwem LGD „Natura i 
Kultura” wyniosło 513.444,61 zł. 
 
Składki członkowskie ustalane zostały Uchwałą Nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD z 
dnia 7 stycznia 2015 r. i wynoszą 2,40 zł od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt 
stały na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. Składka winna być wniesiona do końca I 
kwartału roku budżetowego. 
  
 
 
        Przewodnicząca Rady 
         Danuta Trzaskowska 
 
  



  
  

 




