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Załącznik nr ... do protokołu posiedzenia                                                           

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 3 października 2018 r. 

 

Uchwała nr 43/2018  

 Walnego Zebrania Członków                                                                    

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 3 października 2018 r.,  

zmieniająca Uchwałę  

w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

Na podstawie § 19 ust. 7 pkt 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, Sprawozdawcze  

Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 

§ 1. 

W procedurze wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” z dnia 16.12.2015 w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, Uchwały Nr 6/2017 Sprawozdawczego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 23.05.2017 r., zmieniająca Uchwałę w 

sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych 

oraz Uchwały Nr 27/2018 Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” z dnia 13.03.2017 r., zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania 

naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem 

realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik do Uchwały, procedura wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

             Przewodniczący  

 

……….………………………………………….                      

             Walnego Zebrania Członków  

 

 

 

 

    Uchwała została przyjęta: 

                                                      -  .... głosami „za” 

            -  .... głosami „przeciw” 

           -  .... głosami wstrzymującymi” 
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Uzasadnienie do 

Uchwały nr 43/2018  

Walnego Zebrania Członków                                                                    

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 3 października 2018 r., 

 zmieniająca Uchwałę  

w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

 

            W związku z dostosowaniem dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia m.in. do 

aktualnych przepisów prawa, w tym zmianą ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz 

mając na uwadze dostosowanie dokumentu do jak najlepszej realizacji LSR Stowarzyszenia zaszła konieczność 

zmiany Procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.  

 

Załącznikiem do ww. procedury są m.in. kryteria wyboru operacji, których zmiana zgodnie z zapisami 

pkt 8 Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców 

stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” wymagała opracowania opracowania przez Zarząd Stowarzyszenia LGR„7 Ryb” projektu zmian 

kryteriów wyboru operacji. Powyższy dokument został poddany procesowi konsultacji, a następnie po 

dokonaniu analizy uwag zgłoszonych w procesie konsultacji, wprowadzono stosowne zmiany w projekcie 

zmian kryteriów wyboru operacji.  

Na podstawie § 20 ust. 7 pkt  20 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej organem władnym 

do podejmowania decyzji w zakresie dokonywania powyższych zmian jest Walne Zebranie Członków. Ponadto 

zgodnie z pkt II.13 Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru 

grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania LSR, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę                                 

w przedmiocie zmiany kryteriów, która zostanie przekazana do akceptacji przez Zarząd Województwa. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

 

 

         Przewodniczący  

 

……….………………………………………….           

                 Walnego Zebrania Członków 


