UCHWAŁA NR 737
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wystąpienia Miasta Konin ze stowarzyszenia pod nazwą
Lokalna Grupa Rybacka Konin-Ślesin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 16. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664) - Rada Miasta Konina
uchwala, co następuje:
§ 1.
Miasto Konin występuje ze stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Rybacka Konin - Ślesin
jako członek zwyczajny z uwagi na brak możliwości działania stowarzyszenia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 737
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wystąpienia Miasta Konin ze stowarzyszenia pod nazwą Lokalna
Grupa Rybacka Konin-Ślesin.
W 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Konin i Gmina Ślesin
utworzyły stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Konin-Ślesin w celu pozyskania
środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego na aktywizację
społeczności obszarów związanych z rybactwem, poprzez włączenie partnerów
z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, a Uchwałą Nr 581 Rady Miasta
Konina z dnia 16 grudnia 2009 roku Miasto Konin przystąpiło do stowarzyszenia.
W związku niepozyskaniem środków finansowych w ramach ww. programu,
stowarzyszenie nie prowadziło żadnej działalności statutowej i gospodarczej. Liczba
członków stowarzyszenia w tym czasie znacząco zmniejszyła się przy braku zdolności
do podejmowania decyzji. W tym przypadku rozwiązanie organizacji jest zasadne.
Po podjęciu uchwały przez Miasto Konin o wystąpieniu ze stowarzyszenia (Gmina
Ślesin już podjęła stosowną uchwałę nr 437/XL/22 z dnia 23 marca 2022 r.), Prezydent
Miasta Konina jako starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba
stowarzyszenia, wystąpi do sądu o rozwiązanie organizacji w związku z brakiem
możliwości działania stowarzyszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

