
 

UCHWAŁA NR III/17/2020 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 maja 2020 roku 

 

 

 

w sprawie wystąpienia Powiatu Nowodworskiego ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Żuławy i Mierzeja” 
 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), uchwala się: 

 

 

§1. 

 

Powiat Nowodworski występuje ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Żuławy                          

i Mierzeja”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr XI/104/2007  Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 

2007 r. oraz Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

18 maja 2012 r. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Powiat Nowodworski jest członkiem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Żuławy                     

i Mierzeja od 13 listopada 2007 r. 

W ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja 

zrealizowała pięć projektów na które uzyskała  

wsparcie w wysokości: 120 667,98 zł. W/w projekty były dofinansowane z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 W obecnej perspektywie finansowej, czyli w latach 2014-2020, mimo przynależności               

do LGD Powiat nie otrzymał żadnych środków finansowych z uwagi na to, iż LGD jako 

jedno    z nielicznych Stowarzyszeń nie otrzymało środków finansowych na realizację swojej 

Strategii.  

 Z uwagi na to straciliśmy możliwość skorzystania z dodatkowych środków finansowych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 Pozostałe samorządy widząc nawarstwiające się problemy w LGD Żuławy i Mierzeja                 

np. spory z Urzędem Marszałkowskim, wystąpiło ze Stowarzyszenia i przystąpiło do 

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, która uzyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego                  

i w obecnej perspektywie finansowej zrealizowała szereg konkursów.  

 

  Powiat Nowodworski ma do zrealizowania szereg inwestycji i istotne jest, aby 

podczas dzielenia środków z przyszłej perspektywy finansowej mieć możliwość skorzystania  

z nich w jak największej ilości. 

 

 Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodny jest                       

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy : Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 
 


