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Uchwała nr    …../2019  

Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 września 2019 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 37/2018 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 3 października                     

2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 20 ust. 3 dodaje się pkt 14a, w brzmieniu: 

      „14a) uchwalenie dodatkowej składki członkowskiej dla Gmin członkowskich z przeznaczeniem 

na realizację zadań statutowych, w tym zadań inwestycyjnych, po uprzednim uzgodnieniu                               

z gminami członkowskimi;” 

 

§ 2. 

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

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. 

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 …../2019  

  Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”   

 

Uchwalanie wysokości składki członkowskiej zgodnie z § 19 ust. 7 pkt 15 Statutu 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” należy do kompetencji Walnego Zebrania 

Członków stowarzyszenia. 

Biorąc pod uwagę wzrost zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym z udziałem 

środków zewnętrznych oraz konieczność zapewniania wkładu własnego, którego wysokość często 

przekracza środki finansowe posiadane przez stowarzyszenie, zachodzi konieczność uchwalania 

dodatkowej składki dla gmin członkowskich. Z uwagi na to, że środki na opłacenie składki pochodzą 

z budżetów gmin członkowskim zasadne jest ustalanie ich wysokości po uprzedniej konsultacji                         

z wójtami i burmistrzami, celem zabezpieczenia środków w budżecie poszczególnej gminy.  

Powyższe pozwoli również na sprawną realizację podjętych zadań.  

Niniejsza uchwała nie obejmuje zmiany składki członkowskiej przyjętej na podstawie 

Uchwały Nr 16 Walnego Zebrania Członków z dnia 16 lutego 2010 r., która zgodnie ze statutem 

stowarzyszenia przyjmowana będzie przez Walne Zebranie Członków. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

 

          Przewodniczący  

 

……….………………………………………….              

           Walnego Zebrania Członków  
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