
UCHWAŁA NR LIII.337.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Golub-Dobrzyń do Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm1) .) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233 z późn. zm2) .), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Golub-Dobrzyń wyraża wolę przystąpienia Gminy Golub-Dobrzyń do Lokalnego 
Partnerstwa Wodnego w powiecie golubsko-dobrzyńskim, biorąc pod uwagę zasady i sposób współpracy 
wynikające z projektu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa Wodnego, stanowiącego 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 oraz 

poz. 1079. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 918, poz. 919, 

poz. 932, poz. 937, poz. 974, poz. 1641 oraz poz. 2368; z 2022 r. poz. 88, poz. 258, poz. 855, poz. 1079 oraz poz. 1549. 
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Załącznik do uchwały Nr LIII.337.2022 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

 

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

LIST INTENCYJNY 
 w sprawie utworzenia  

Lokalnego Partnerstwa Wodnego  
Powiatu ……………………………. 

 
……………………………………………………………… w ………………………………. deklaruje 

wolę współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu 

……………………………….,  poprzez udział w opracowaniu programu  działań na 

rzecz poprawy sytuacji w zakresie gospodarki wodnej, zawierającego listę 

priorytetowych działań inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu oraz 

poprzez wspieranie akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 

racjonalnego gospodarowania wodą. 

 

Do udziału w dalszych pracach Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu  ………………………  

delegujemy Panią/Pana …………………………………………………………..,  

pełniącą/ pełniącego funkcję ………………..……………………….……………  

w ………………………………… 

 
Nazwa instytucji (pieczęć):  
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
Miejsce i data podpisania listu: 
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Uzasadnienie 

W 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem 
Lokalnych Partnerstw Wodnych, których zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnieniu 
wspólpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem, spókami wodnymi oraz instytucjami i urzędami 
w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzglednieniem rolnictwa. 
Partnerstwa takie mają służyć poprawie efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich poprzez 
podejmowanie działań strategicznych. 

Za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowego 
Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Toruniu z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji i spółek wodnych powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego rozpoczęto cykl spotkań  mających na celu utworzenie LPW w powiecie golubsko-
dobrzyńskim. 

LPW ma służyć podjęciu wspólnych działań w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodą na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Głównym celem jest uruchomienie sytemu poświęconego przepływowi informacji, 
prowadzeniu konsultacji oraz uzgadnianiu działań wszystkich podmiotów prowadzących zabiegi 
inwestycyjne i remontowe w zakresie gospodarowania wodą. 

Członkami LPW mogą być osoby i podmioty z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, uczestniczące 
w zarządzaniu zasobami wody lub z nich korzystające. Członkiem Partnerstwa zostaje się w chwili 
podpisania listu intencyjnego oraz złożeniu deklaracji współpracy. 
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