
Projekt Nr …………………… 

z dnia ............................ r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia ………………….. r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolsz-

czyzna” w charakterze członka wspierającego tego Stowarzyszenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., 

poz. 1515) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecz-

ności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrów-

noważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1358) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu podejmowania i wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zrównoważonego roz-

woju sektora rybackiego i rozwoju działań w zakresie akwakultury, Gmina Łubniany przystępuje do Stowarzysze-

nia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku - działającego jako lokalna gru-

pa działania - w charakterze członka wspierającego na warunkach określonych w Statucie tego Stowarzyszenia, 

który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.1. Gmina Łubniany w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolsz-

czyzna” przystępuje do opracowania i realizacji rybackiej lokalnej strategii rozwoju. 

2. Realizacja rybackiej lokalnej strategii rozwoju oraz wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-

go kierowanego przez społeczność współfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-

backiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 

4„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. 

§ 3. Do reprezentowania Gminy Łubniany w Stowarzyszeniu deleguje się: Imię i Nazwisko wraz z funkcją. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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