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Załącznik nr .. do protokołu posiedzenia 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

Uchwała nr  ………/2018  

Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 lipca 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”   

 

Na podstawie § 19 ust. 7 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  

Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 9 stycznia 2018 r. , wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 19 zmienia się ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 19 ust .7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian; 

2) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia; 

3) ustalanie liczby oraz powoływanie i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

4) uchwalanie i zmiany regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady zastrzeżeniem § 20 ust. 3 

pkt 19:; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu; 

7) ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia; 

8) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących sporów powstałych między członkami władz 

Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu; 

9) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu w 

głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu 

Członków opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym; 

10) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących naruszeń Statutu, uchwał władz i działań 

przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia przez jego członków; 

11) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących skarg na działalność władz Stowarzyszenia; 

12) pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu; 
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13) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 17 ust. 3; 

14) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad; 

15) ustanawianie wysokości oraz terminów zapłaty składek członkowskich; 

16) decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku 

likwidowanego Stowarzyszenia; 

17) przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia; 

18) ustalanie zasad i warunków wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia; 

19) uchwalanie, dokonywanie zmian i aktualizacja LSR, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 pkt 19: 

20) uchwalanie procedur przeprowadzania naborów, procedury realizacji operacji własnych LGD oraz 

procedury realizacji projektów grantowych, które będą stosowane w związku z realizacją LSR. 

Kryteria wyboru operacji/projektów grantowych stanowią załącznik do niniejszych procedur 

zastrzeżeniem § 20 ust. 3 pkt 19; 

21) ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach lub sporach z 

członkami Zarządu.” 

2. W § 20 ust. 3 dodaje się pkt. 19 który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 20 ust. 3. pkt. 19 dokonywanie zmian w procedurach i regulaminach i kryteriach wyboru operacji 

stanowiących załączniki do umowy ramowej regulującej realizację LSR zawartej przez LGR „7 Ryb”  

z Instytucją Pośredniczącą oraz dokonywanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb” będącej załącznikiem nr 1 do umowy ramowej  pod warunkiem, że konieczność dokonania tych 

zmian wynika z pisemnego wniosku Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej PO RiM 2014-

2020, a zakres zmian ogranicza się do kwestii wskazanych w takim pisemnym wniosku”. 

 

§ 2. 

Test jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            Przewodniczący  

 

……….………………………………………….         

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

  Uchwała została przyjęta: 

                                            -  .... głosami „za” 

                        -  .... głosami „przeciw” 

                       -  .... głosami wstrzymującymi” 
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Uzasadnienie do 

Uchwały nr ……/2018  

Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 lipca 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”   

 

 

Dokonywanie zmian w procedurach, regulaminach i kryteriach wyboru operacji stanowiących 

załączniki do umowy ramowej regulującej realizację LSR zawartej przez LGR „7 Ryb” z Instytucją 

Pośredniczącą oraz dokonywanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”,  

będącej załącznikiem nr 1 do umowy należało do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.  

Z uwagi na to, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014  - 2020 

lub Instytucja Pośrednicząca w jego wdrażaniu, wprowadzają konieczność dokonywania zmian w LSR, oraz  

w innych dokumentach, wymagających spójności z LSR w związku z nałożonymi na te instytucje wymogami 

przepisów europejskich oraz związanymi z tym terminami wprowadzenia tych zmian, postanowiono 

rozszerzyć kompetencje Zarządu do dokonywania zmian w zakresie, w jakim dotyczyć będzie wezwanie ww. 

Instytucji. 

Należy podkreślić, że wszystkie zmiany tak jak do tej pory poddawane będą konsultacji, aby 

wszystkie zainteresowane grupy mogły zgłosić uwagi do wprowadzanych zmian. 

Pozwoli to także na ograniczenie kosztów organizacji Walnego Zebrania Członków oraz szanować 

czas członków stowarzyszenia, w sytuacji gdyby konieczność wprowadzenia zmian miała miejsce w krótkim 

czasie po dopiero co organizowanym walnym. 

Mając na uwadze dostosowanie dokumentu do jak najlepszej działalności Stowarzyszenia  zaszła 

konieczność zmiany Statutu. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

 

          Przewodniczący  

 

……….………………………………………….         

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  
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