
Uchwała nr  XXV / 294 / 2009 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  15 września 2009 r. 

 
 

w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka  z udziałem Gminy Pawłowice, 
jako członka  zwyczajnego  oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi  Gminy Pawłowice do 

jej reprezentowania  i składania oświadczeń woli.  
 
 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72, poz. 619 z 2009 r. ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
§ 1 

 
Utworzyć Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Rybacka – z udziałem Gminy Pawłowice jako członka 
zwyczajnego. 
 

§ 2 
 
Upoważnić Wójta Gminy Pawłowice do reprezentowania Gminy Pawłowice i składania w jej imieniu 
oświadczeń woli w komitecie założycielskim Stowarzyszenia oraz w utworzonym Stowarzyszeniu. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie  do Uchwały nr XXV / 294 / 2009 z 15 września 2009 r. 
w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka  z udziałem Gminy Pawłowice, 
jako członka  zwyczajnego  oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi  Gminy Pawłowice do 

jej reprezentowania  i składania oświadczeń woli.  
 

 

 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013” (w skrócie: PO RYBY 2007-2013) ma na celu stworzenie konkurencyjnego, 
nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów. 
PO RYBY 2007-2013 wymaga powołania Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) oraz opracowania Lokalnej 
Strategii Obszaru Rybackiego, dzięki czemu będzie można zrealizować inwestycje związane z turystyką  
i rybactwem. Warunkiem realizacji w/w przedsięwzięć jest utworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 
Burmistrzowie Miast  i Wójtowie Gmin: Chybie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień, Pawłowice 

i Zebrzydowice zadeklarowali chęć współpracy w zakresie utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej. 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka 

z udziałem Gminy Pawłowice jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi 
Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli umożliwi powstanie Lokalnej Grupy Rybackiej 
na obszarze w/w gmin i ubieganie się o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013. 

 
 

 


