
 
UCHWAŁA NR  239/2010 

Rady Miejskiej w Jastrowiu  
 

z dnia 23 lutego 2010 r. 
 
w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia przez Gminę i Miasto Jastrowie do 
               Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie”  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art.84 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; z 2005 r.               
Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. 
Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. 
Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) w związku z art.16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 
2009 r. o wspieraniu zrównowaŜonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz.619, Nr 157 poz.1241) 

 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Celem aktywnego wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy obszarów 
zaleŜnych od rybactwa Rada Miejska w Jastrowiu wyraŜa wolę przystąpienia przez Gminę 
i Miasto Jastrowie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie”             
w charakterze członka zwyczajnego. 
 

§ 2. UpowaŜnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do dokonania czynności 
związanych z przystąpieniem i reprezentowaniem Gminy i Miasta Jastrowie                               
w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie”. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
 

PrzynaleŜność Gminy i Miasta Jastrowie do Lokalnej Grupy Rybackiej umoŜliwi 
skorzystanie ze środków finansowych osi 4 Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony 
rozwój Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 2007 – 2013”. 

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 – 2013” przyczyni  się do 
aktywizacji społeczności obszarów zaleŜnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów 
społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdraŜania lokalnych 
inicjatyw.  

Lokalne grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez 
instytucję zarządzającą. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze lokalne grupy 
rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Z 
wybranymi w ten sposób grupami instytucja zarządzająca podpisze umowę na realizację 
strategii. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły ogłaszać konkursy dotacyjne 
dla mieszkańców obszaru obejmującego wyłącznie gminy, które przystąpią do 
stowarzyszenia. W ramach dostępnych środków, rybacy, przedsiębiorcy oraz jednostki 
publiczne będą mogły sfinansować szereg działań mających na celu zmniejszenie 
uzaleŜnienia od rybactwa lub teŜ poprawę warunków funkcjonowania w tym sektorze, 
np. poprzez poszerzenie lub zmianę profilu działalności oraz budowę infrastruktury 
turystycznej. 
 
Skutki finansowe: 
Zgodnie z § 7 statutu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie”, 
członkowie stowarzyszenia zobowiązani będą do opłacania składek członkowskich. 
Wysokość ww. składek ustali Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w drodze 
uchwały. 
 


