
UCHWAŁA Nr  …/…  

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie członkostwa Gminy Tułowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania  

„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia 

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

1515) 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) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważo-

nego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1358) oraz w nawiązaniu do Uchwały nr XXIV/177/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Tułowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W celu podejmowania i wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego i rozwoju działań w zakresie akwakultury, Gmina Tułowice potwierdza swój udział w charakterze członka 

zwyczajnego w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku - 

funkcjonującym dotychczas pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” - na warunkach określonych w 

Statucie tego Stowarzyszenia, wymagającym docelowo przyjęcia na Walnym Zebraniu Członków tego Stowarzysze-

nia zmian dostosowujących postanowienia Statutu do przepisów 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), ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 

2015 r. poz. 378), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr 

2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 r., str. 1), Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europej-

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-

kiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchy-

lającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 437 z dnia 20 grudnia 2013 r., str.320 z późn. zm.). 

§ 2. 

1. Gmina Tułowice przystępuje do opracowania i realizacji rybackiej lokalnej strategii rozwoju Rybackiej Lokalnej 

Grupy Działania „Opolszczyzna”. 

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

kierowanego przez społeczność współfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. 

§ 3.  

Do reprezentowania Gminy Tułowice w Stowarzyszeniu deleguje się: Wójta Gminy Tułowice Andrzeja Wesołow-

skiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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