UCHWAŁA NR 40/VIII/2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie
utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW
2007-2013 oś 4 LEADER
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 15 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 173 ze zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), Rada Miasta Podkowa
Leśna uchwala co następuje:
§ 1.
1.
WyraŜa się zgodę na realizację przez Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, którego
członkami zwyczajnymi są: Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek oraz Gmina
Brwinów, nowego celu w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z wykorzystaniem
środków z PROW 2014-2020 oś 4 LEADER.
2.
W uchwale Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie
utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 20072013 oś 4 LEADER wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„WyraŜa się zgodę na utworzenie Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 oś 4 LEADER oraz PROW 20142020 oś 4 LEADER z udziałem Miasta Podkowa Leśna, Miasta Milanówka oraz Gminy
Brwinów, jako członków zwyczajnych”;
2) Paragraf 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Nazwę Stowarzyszenia określi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym Miasto
Podkowa Leśna reprezentuje jej organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr 40/VIII/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach
PROW 2007-2013 oś 4 LEADER
„Z zapisów Umowy Partnerskiej wynika, Ŝe w nowym okresie programowania 2014-2020 realizacja
jedno- lub wielofunduszowych strategii obszarowych odbywać się będzie przy zachowaniu zasady:
jedna strategia – jedna LGD na danym obszarze. Miasto Podkowa Leśna wraz z sąsiadującymi
gminami, tj. Gminą Brwinów i Miastem Milanówek, tworzą spójny funkcjonalnie obszar
(Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów). Sąsiadujące samorządy we współpracy z pozostałymi
sektorami, wykorzystując swój potencjał będą mogły zarówno lepiej odpowiedzieć na potrzeby
obecnych mieszkańców, jak i podnosić jakość Ŝycia mieszkańców dzięki dodatkowym środkom
pozyskiwanym we współpracy partnerskiej. Dla obszarów ubiegających się o moŜliwość aplikowania
o środki w nowym okresie programowania (realizacja wspólnych strategii z PROW), jako jedyną
dopuszczalną formę prawną przewiduje się działanie w ramach stowarzyszenia mającego osobowość
prawną i działającego w oparciu o przepisy specjalne. Ten warunek spełnia funkcjonujące na terenie
Brwinowa i Podkowy Leśnej od 2008 r. Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, które ma
doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i pośredniczeniu w ich wykorzystaniu na rzecz
wspólnych projektów aktywizujących i integrujących społeczności lokalne. W latach 2007-2013
z programu PROW pozyskano na inicjatywy lokalne ok. 3 mln zł wydatkowane zgodnie z Lokalną
Strategią Rozwoju. W nadchodzącej perspektywie poprzez LGD stowarzyszone gminy mogą ubiegać
się o 6 mln zł.
W latach 2009-2015 Miasto Podkowa Leśna na składki członkowskie w LGD wydatkowało
13 312,30 zł (składka 50 groszy od mieszkańca, niezmienna od 2009 r.). Jednocześnie z tytułu
czynszu odprowadzanego za lokal przy ul. Świerkowej 1, poprzez CKiIO do budŜetu gminy, LGD
wpłaci 14.750,00 zł (od 1 września 2009 r. do 31 marca 2014 r. – 200 zł/miesięcznie od kwietnia
2014 r. do czerwca 2015 r. – 250 zł/miesięcznie). W latach 2009-2015 ze środków pozyskanych za
pośrednictwem LGD zrealizowano na terenie Podkowy Leśnej z PROW projekty o łącznej wartości
ok.1 mln 300 zł (w tym ok. 200.000,00 zł pozyskano na działanie Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw oraz ok. 500.000,00 zł Odnowa i rozwój wsi).
W nowym okresie programowania z dedykowanej obszarom wiejskim pomocy unijnej będzie mogło
takŜe skorzystać Miasto Milanówek. Obszar Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów pokrywający się
z terenami działania LGD objętymi Lokalną Strategią Rozwoju, umoŜliwi dofinansowanie wspólnych
inicjatyw mieszkańców trzech sąsiadujących gmin. Program LEADER realizowany moŜe być
na obszarach wiejskich, przez które rozumieć naleŜy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru
miast o liczbie mieszkańców większej niŜ 20.000. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) stanowi
podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez
minimum 30.000 mieszkańców i maksimum 150.000 mieszkańców i obejmować będzie obszar
przynajmniej dwóch gmin.”.1
Podjęcie przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały wyraŜającej zgodę na realizację przez
Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo nowego celu w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
z wykorzystaniem środków z PROW 2014-2020 oś 4 LEADER, jest niezbędne
do umoŜliwienia aplikowania przez to Stowarzyszenie o środki unijne z PROW oś 4 LEADER
w nowym okresie programowania 2014-2020.
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