
 
Uchwała Nr XII/68/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15  lipca 2011 roku 
 
 
 

w sprawie: uchwalenia i przyjęcia do realizacji programu gospodarczego 
„Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” w ramach środka 3.3. 
Inwestycja w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” objętego osią 
priorytetow ą 3 – Środki służące wspólnemu interesowi w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-
2013 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się i przyjmuje się do realizacji program gospodarczy pn. „Zagospodarowanie 
przystani rybackiej w Mechelinkach” w ramach środka 3.3. Inwestycja w portach rybackich, 
miejscach wyładunku i przystaniach” objętego osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu 
interesowi w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013, o treści opisanej we wniosku o dofinansowanie. 
 
 

§ 2. 
1. Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy o dofinansowanie 

programu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, 
Al. Jana Pawła II 70, stanowiącej  załącznik nr 1 do uchwały. 

 
2. Wniosek o dofinansowanie, będący załącznikiem do umowy, stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 
 

§ 3. 
 

Realizacja programu określonego w § 1 nastąpi w terminach zawartych we wniosku.  
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

 
§ 5. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Program gospodarczy pn. „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013 w ramach w ramach środka 3.3. 
Inwestycja w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach” 
 
Celem programu jest zagospodarowanie przystani rybackiej, poprawa bezpieczeństwa, warunków 
postoju oraz obsługi łodzi rybackich stacjonujących na morskiej przystani rybackiej w 
Mechelinkach. 
 
W ramach programu przewidziano rozbiórkę istniejących boksów, demontaż starych wciągarek, 
budowę ośmiu budynków, budowę pomostu żelbetowo-stalowego, montaż pomostów 
pływających, odcinka wału przeciwsztormowego wraz z przejazdem łodzi przez wał oraz. Koszt 
operacji wynosi 14 457 724 zł, który jest w 100% kosztem kwalifikowalnym. 
 
Zatwierdzenie programu gospodarczego przez Radę Gminy Kosakowo niezbędne jest w celu 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 
Uchwała ma również na celu upoważnienie Wójta Gminy do podpisania umowy. 
 
 
 


