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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 uchwalenia  tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

 

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

Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb”, przyjętej uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 49/2015 z dnia 

16.12.2015 r., której treść została zmieniona Uchwałą nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków z dnia 1.02.2016 r., Uchwałą nr 7/2017 Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  

z dnia 23.05.2017 r. oraz Uchwałą nr 18/2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 9.01.2018 r.   

2. Tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany w LSR wprowadzone niniejszą uchwałą 

wchodzą w życie pod warunkiem ich zaakceptowania przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego i zawarcia stosownego aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1530001/15 z dnia                       

17.05.2016 r. 

               Przewodniczący  

 

……….………………………………………….           

  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

    

 

 

                                                                    Uchwała została przyjęta: 

- ………….…. głosami  „za”,  

- …………….. głosami „przeciw”,  

- ……………..… głosami „wstrzymującymi” 

http://www.7ryb.pl/
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Uzasadnienie  

Uchwały nr ………../2018 

 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  z dnia 11 lipca 2018 r.,  

w sprawie uchwalenia  tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 
 

Zgodnie z zapisami § 20 ust. 3 pkt 6  Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz pkt 2 Procedury 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

opracował projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższy dokument został poddany 

procesowi konsultacji, zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia. 

Proponowane zmiany są spowodowane m.in.: 

• chęcią usprawnienia pracy LGR „7 Ryb” w przypadku otrzymania pisma z Instytucji 

Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020, w którym 

to ww. instytucje wezwą do wprowadzenia zmian, a które przy obecnych zapisach LSR wiążą 

się ze zwołaniem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Zmiany 

poddane będą konsultacjom aby wszystkie grupy mogły się z nimi zapoznać i wnieść uwagi. 

Powyższe pozwoli również na ograniczenie kosztów związanych z organizacją Walnego 

Zebrania Członków oraz poszanowanie czasu członków stowarzyszenia,  

• pojawieniem się możliwości przesunięcia z 10 % kwoty LSR na 15 % kwoty LSR na Koszty 

bieżące i aktywizację. Przesunięcia są niezbędne, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie 

Biura LGR „7 Ryb” w latach 2016-2023. Obecne 10% nie jest kwotą wystarczającą na 

pokrycie tych kosztów. Już wg. pierwotnego budżetu w którym określono maksymalnie 

możliwe 10% budżetu na funkcjonowanie wiadomo było, że są one nie wystarczające i 

planowano, że środki na uzupełnienie pochodzić będę ze środków własnych Stowarzyszenia, 

• pismem otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej nr 

DR.LSR.704.32.2018.RK z dnia 18.06.2018 r w którym poinformowano stowarzyszenie, że 

ministerstwo nie widzi przeciwskazań, aby przenieść środki z planowanych konkursów 

grantowych na zwykłe nabory wniosków o dofinansowanie. Zmiany są również 

spowodowane zbliżającym się okresem (koniec 2018), w którym Stowarzyszenie będzie 

zobowiązane do wykazania osiągniętych wskaźników LSR na lata 2016-2018 zgodnie z 

zapisami umowy ramowej. Ponadto w kwietniu br. otrzymaliśmy informację, że nadal nie ma 

procedur związanych z oceną grantów dlatego nie będzie możliwości przeprowadzenia 

naborów grantowych w br. przez LGR ani ich oceny przez UMWW.  

http://www.7ryb.pl/
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• potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez Stowarzyszenie w zakresie tworzenia nowych miejsc przeznaczonych 

na spotkania lokalnych społeczności.  

Na podstawie § 19 ust. 7 pkt  19 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej organem 

władnym do podejmowania decyzji w zakresie dokonywania zmian i aktualizacji LSR jest Walne 

Zebranie Członków. Ponadto zgodnie z pkt II.7 Procedury aktualizacji LSR stanowiącej załącznik 

nr 1 do LSR, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie aktualizacji LSR, 

która zostanie przekazana do akceptacji przez Zarząd Województwa. 

Zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.    

 

 

              Przewodniczący  

 

……….………………………………………….          

    Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków  
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