
Projekt

z dnia  17 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

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

w sprawie członkostwa Gminy Turawa 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 zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1358) oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 
XXVIII/175/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Turawa do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna" Rada Gminy Turawa 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 Turawa 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 Stowarzyszenia zmian dostosowujących postanowienia Statutu do przepisów ustawy 
z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r., poz.1358), ustawy z dnia 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 Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 
(Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 r., str. 1), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego 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 Turawa 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 Turawa w Stowarzyszeniu deleguje się Waldemara Kampę - Wójta Gminy 
Turawa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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UZASADNIENIE

1. Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”* została założona 3 lipca 2009 roku. Zrzesza członków
reprezentujących podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z gmin: Pokój, Świerczów,
Niemodlin, Tułowice, Murów, Popielów, Lasowice Wielkie, Zębowice, Turawa, Ozimek, Lewin Brzeski.
Sektor gospodarczy i społeczny reprezentują w szczególności osoby prowadzące działalność w zakresie
rybactwa śródlądowego oraz Polskie Towarzystwo Rybackie o. Opole i Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Opolu. Główne cele, jakie postawiła przed sobą Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” to
przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności sektora rybackiego, poprawa jakości życia poprzez rozwój i
wsparcie przedsiębiorczości na terenach LGR oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru dla turystyki i
rybactwa.
2. W nowym okresie programowania wraz z innymi członkami sektora publicznego Gmina Turawa poprzez
członkostwo w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” umożliwi m.in.
przedsiębiorcom sektora rybackiego (właścicielom stawów i zbiorników wodnych oraz hodowcom ryb)
aplikację o środki z programu „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Gmina Turawa jako członek w/w
Stowarzyszenia będzie mogła również starać się o środki z w/w programu unijnego na projekty związane
m.in. z „Tworzeniem, rozwojem, wyposażeniem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na
użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związany z działalnością rybacką” lub „Odtwarzaniem
pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w
przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód”.
(*Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” – nazwa Stowarzyszenia obowiązująca w minionym programie operacyjnym RYBY
2007-2013, nazwa Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” będzie obowiązywała według wytycznych MRiRW w
przyszłym okresie programowania „Rybactwo i Morze 2014-2020)
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