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Załącznik nr ... do protokołu posiedzenia Sprawozdawczego                                                           

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 23 maja 2017 r. 

 

Projekt 

Uchwały nr 10/2017  

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków                                                                   

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 23 maja 2017 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 23/2015 Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z dnia 16.12.2015 r. , wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 1 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

4) ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5); 

2. Zmienia się § 11, który otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 1 1  

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. 

2. Członkom Stowarzyszenia mogą przysługiwać wynagrodzenia, diety, nagrody, zwrot kosztów 

oraz wydatków poniesionych w trakcie realizacji zadań wyznaczonych przez Stowarzyszenie. 

Członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymywać świadczenia pieniężne, w tym 

wynagrodzenie, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Charakter, wysokość 

oraz warunki tego świadczenia pieniężnego określa uchwała Walnego Zebrania Członków, a w 

zakresie określonym w § 20 ust. 3 pkt 7 uchwała Zarządu. 

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i prowadzić Biuro 

Stowarzyszenia. Zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Pracy 

Biura. 
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3. W § 18 zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

3. Członek Rady, Komisji Rewizyjnej nie może być pracownikiem Stowarzyszenia. 

4. W § 19 zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

   4. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej jeden raz na rok. O miejscu, 

terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia 

członków Stowarzyszenia publikując, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, na stronie 

internetowej Stowarzyszenia ogłoszenie o posiedzeniu. Zarząd powinien także w tym terminie 

wysłać do członków Stowarzyszenia, drogą pocztową lub elektroniczną informację                             

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i planowanym porządku obrad. Wszystkie 

materiały dotyczące spraw, które mają być poruszone na Zwyczajnym Walnym Zebraniu 

Członków, udostępnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia, 

przed planowanym terminem posiedzenia. 

5. W § 19 zmienia się ust. 7 pkt 19, który otrzymuje następujące brzmienie: 

19) uchwalanie, dokonywanie zmian i aktualizacja LSR, lub upoważnianie Zarządu Stowarzyszenia 

do dokonywania zmian i aktualizacji LSR; 

6. W § 19 skreśla się ust. 7 pkt 20. 

7. W § 19 ust. 7 dodaje się pkt 20, który otrzymuje następujące brzmienie: 

20) ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach lub sporach                        

z członkami Zarządu. 

8. W § 20 zmienia się ust. 3 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu na zasadach określonych                         

w ust. 4 i 5, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 5a; 

9. W § 20 zmienia się ust. 3 pkt 15, który otrzymuje następujące brzmienie: 

15) uchwalanie Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia oraz innych dokumentów zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia; 

10. W § 20 ust. 3 dodaje się pkt 17, 18 i 19, które otrzymują następujące brzmienie: 

17)  uchwalanie procedur przeprowadzania naborów, procedury realizacji operacji własnych LGD, 

procedury realizacji projektów grantowych a także procedury ustalania i zmiany kryteriów 

wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców, które będą stosowane w związku z 

realizacją LSR a także uchwalanie i zmiana tych kryteriów wyboru, zgodnie z postanowieniami 

odpowiedniej procedury; 

18) przygotowanie i zmiana dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu; 

19) dokonywanie zmian i aktualizacji LSR w określonym przez Walne Zebranie Członków zakresie 

oraz przygotowanie i zatwierdzenie innych dokumentów związanych z realizacją LSR, których 

przygotowanie i zatwierdzenie nie leży w kompetencjach pozostałych organów Stowarzyszenia. 

11. W § 20 zmienia się pkt 4 i 5, które otrzymują następujące brzmienie: 
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4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli                     

w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 5a do zaciągania zobowiązań majątkowych i rozporządzania mieniem                            

w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie: Prezes i Wiceprezes Zarządu lub 

Prezes Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia. 

12. W § 20 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje następujące brzmienie: 

5a. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 

powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. W przypadku dokonania przez te osoby czynności 

związanych z reprezentacją Stowarzyszenia wobec członka Zarządu, zobowiązane są one 

przedstawić informację o tych czynnościach na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

13. W § 21 ust. 7 dodaje się pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

6) wyznaczanie spośród swojego grona członków pełnomocnika Stowarzyszenia, w sytuacjach,                            

o których  mowa w § 20 ust. 5a. 

14. W § 21 zmienia się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie: 

9. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby określonej w 

ust. 2, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 2. 

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

Uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący  

 

……….………………………………………….         

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  

 

 

 

 

Uchwała została przyjęta: 

                                                      -  .... głosami „za” 

                        -  .... głosami „przeciw” 

                       -  .... głosami wstrzymującymi” 
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