
   
 

 

 

 

Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

Załącznik nr …..do protokołu posiedzenia 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 11 września 2019 r. 

                                                                                                                                       

Uchwała nr …../2019  

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 września 2019 r.,  

w sprawie  

ustalenia wysokości dodatkowej składki dla Gminy Wyrzysk 
oraz terminu jej wpłacenia 

 
 
Na podstawie § 19 ust. 7 pkt. 15. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, 
Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się dodatkową składkę członkowską na 2019 r., dla Gminy Wyrzysk w wysokości   

14 000,00 zł. 

§ 2 

Składka zostanie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka     

„7 Ryb”. 

§ 3 

1. Składka, o której mowa w § 1 zostanie wpłacona do dnia 15 października 2019 r. 

2. Wpłata składki, o której mowa w § 1 nie zwalnia gmin członkowskich z wpłaty składki, na 

podstawie Uchwały Nr 16 Walnego Zebrania Członków z dnia 16 lutego 2010 r. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGR 7 Ryb. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

              Przewodniczący  

                

 

 ……….…………………………………………. 

Walnego Zebrania Członków 

        Uchwała została przyjęta:                                   

                        -  …..  głosami „za” 

         -  …..  głosami „przeciw”

        -  …. głosami wstrzymującymi”
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Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

Uzasadnienie do Uchwały nr   …../2019  

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11 września 2019 r.,  

w sprawie  

ustalenia wysokości dodatkowej składki dla Gminy Wyrzysk 
oraz terminu jej wpłacenia 

 

 

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. Powyższe pozwoli również na sprawną realizację podjętych zadań.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący  

             

……….……………………………………… 

Walnego Zebrania Członków 

http://www.7ryb.pl/
mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl

