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Uchwała nr    /2020  

Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 22 czerwca 2020 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 14/2019 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 11 września                     

2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 19, w ust. 4, po pkt 1 dodaje się pkt. 2 i pkt 3, w brzmieniu: 

„2. Z zastrzeżeniem pkt 1 i pkt 3, Zarząd może zwołać Zdalne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. Przez Zdalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozumie się 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej stowarzyszenia o zwołaniu Zdalnego 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z porządkiem obrad, materiałami oraz 

kartami do glosowania korespondencyjnego i przesłanie ww. informacji za pomocą poczty 

tradycyjnej lub poczty e:mail członkom stowarzyszenia, chyba że przepisy szczególne określą 

sposób zwoływania Zdalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszeń.  

„3. Zdalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest wyłącznie w sytuacji 

nadzwyczajnej,  uniemożliwiającej zwołanie walnego zebrania członków w sposób tradycyjny, 

określony w § 19 ust. 4, obejmującej także sytuację występowania na terenie kraju stanu 

epidemii”. 

2) W § 19, po ust. 5 dodaje się ust. 5 a, w brzmieniu:  

„5 a. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być podejmowane poprzez 

głosowanie korespondencyjne z zastrzeżeniem pkt 4. 

2. Za głosowanie korespondencyjne uważa się wyrażenie głosu na piśmie za pomocą poczty 

tradycyjnej lub poczty e:mail, chyba że przepisy szczególne określą sposób głosowania 

korespondencyjnego w stowarzyszeniach. 

3. Wzór karty do głosowania korespondencyjnego opracuje Zarząd stowarzyszenia. 
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4. Głosowanie korespondencyjne przeprowadzane jest wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej,  

uniemożliwiającej zwołanie walnego zebrania członków w sposób tradycyjny, określony w § 19                   

ust. 4, obejmującej także sytuację występowania na terenie kraju stanu epidemii.  

 

§ 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   /2020  

  Walnego Zebrania Członków                              

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia  22 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”   

 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i to do tego organu 

należy podejmowanie uchwał strategicznych dla działalności stowarzyszenia.  

Zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia uchwały Walnego Zebrania Członków 

podejmowane są na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu, zwołanym przez zarząd 

stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 Mając na uwadze ogłoszony na terenie kraju stan epidemii oraz dla zabezpieczenia 

prawidłowości i ciągłości funkcjonowania stowarzyszenia postanowiono o wprowadzeniu 

zmian w statucie umożliwiającym zwołanie Zdalnego Walnego Zebrania Członków  oraz 

głosowania korespondencyjnego, z zachowaniem stosowania przepisów szczególnych 

wprowadzonych w tym zakresie. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 

 

 

 

          Przewodniczący  

 

……….………………………………………….              

           Walnego Zebrania Członków  
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