
UCHWAŁA NR II/17/2019 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

w sprawie wydelegowania przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa 

Rybacka - ,,Rybacka Brać Mierzei”. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), uchwały Nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. 

Lokalna Grupa Rybacka - ,,Rybacka Brać Mierzei”, oraz Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej - 

,,Rybacka Brać Mierzei”, uchwala się: 

§ 1. 

Postanawia się wydelegować jednego przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - 

,,Rybacka Brać Mierzei”, w osobie: 

1. Pan Andrzej Sobociński – Członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 

lutego 2015 roku w sprawie wydelegowania przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do 

reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Rybacka - 

,,Rybacka Brać Mierzei”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                                       Robert Ciżmowski 

 



Uzasadnienie 

 Uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 

2011 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia pn. Lokalna 

Grupa Rybacka - ,,Rybacka Brać Mierzei” (LGR). Zarząd LGR ,,Rybacka Brać Mierzei” w 

dniu 20 grudnia 2012 roku podjął uchwałę nr 1/12/2012, przyjmującą Powiat Nowodworski, 

w poczet członków stowarzyszenia LGR - ,,Rybacka Brać Mierzei”. 

Powiat Nowodworski, jako członek zwyczajny, zgodnie ze statutem stowarzyszenia LGR - 

,,Rybacka Brać Mierzei” reprezentuje jedna osoba. 

Członek zwyczajny posiada bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów 

stowarzyszenia, posiada też prawo: zgłaszania do władz wniosków i uwag dotyczących 

działalności, brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach 

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, wstępu na imprezy kulturalne organizowane 

przez Stowarzyszenie. 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: propagowania celów Stowarzyszenia 

i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji, przestrzegania postanowień Statutu, opłacania 

składki członkowskiej, brania udziału w Walnym Zebraniu Członków. 

W związku z wyborem nowych władz powiatowych i wynikającej z tego konieczności 

wydelegowania przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego 

w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - ,,Rybacka Brać Mierzei”, podjęcie uchwały 

uważa się za stosowne. 

Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami ,,Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” w obszarze kapitału gospodarczego (P1) 

i zgodnie z celem strategicznym CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny, CO.2.2.1 Poprawa 

poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                                       Robert Ciżmowski 

 

 

 

 


