
Uchwała nr XII/53/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji strategii wielofunduszowej 

na lata 2014-2020 w ramach Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa 

Rybacka z siedzibą we Władysławowie. 

 

 

Na podstawie przepisów art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 

i ust. 3 pkt 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności ( Dz. U. z 2015r. poz.378),  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Gmina Kosakowo wyraża wolę przystąpienia do realizacji strategii wielofunduszowej 

na lata 2014-2020 wraz ze Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 

z siedzibą we Władysławowie oraz tworzenia wyłącznie z wymienionym podmiotem 

wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

 

§ 2 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina Kosakowo jest od 2009 roku członkiem Stowarzyszenia Północnokaszubska 

Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie oraz od 2008 roku członkiem 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku, wdrażającego 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi LEADER.  

W dniu 2 kwietnia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015r. poz.378), 

które określają m.in. zadania oraz właściwość organów w sprawach Europejskich Funduszy 

w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 roku (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., ztr. 320, z późn. zmianami) 

oraz zasady organizacji i działania lokalnych grup działania (LGD), dokonywania wyboru 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz udzielania wsparcia 

z udziałem poszczególnych funduszy, w zakresie w jakim nie mają do nich bezpośredniego 

zastosowania przepisy Unii Europejskiej (przewidzianych do określenia przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej). 

W związku z powyższym, Gmina Kosakowo winna wyrazić wole realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach jednej z Lokalnych Grup 

Działania. Zgodnie z art. 16 ust. przywołanej wyżej ustawy, wsparcie o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013 temu samemu podmiotowi lub na przygotowanie LSR 

obejmującej tę samą gminę może być udzielone tylko raz i tylko w ramach jednego programu. 

Wybór Lokalnej Grupy Działania z którą Gmina Kosakowo będzie realizować Lokalną 

Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 należy do właściwości Rady Gminy. 


