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Załącznik nr ……….. do protokołu posiedzenia 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

 
Uchwała nr 2/2013  

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  
z dnia 11 stycznia 2013r.,  
w sprawie składu Komitetu 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. 
 

Na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 5.1. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 
Ryb”, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” nadaje się nowe 
brzmienie § 19 ust.3: 
 
„3. W skład Komitetu obligatoryjnie zostają wybrani: 

 3.1. Co najmniej jeden mieszkaniec każdej gminy wchodzącej w skład LGR. 
3.2. Co najmniej po trzech przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego.  
3.3. Co najmniej 50 procent przedstawicieli partnerów podmiotów sektora 

społecznego i gospodarczego. 
3.4. Co najmniej 50 procent przedstawicieli podmiotów spełniających warunki 

o których mowa w § 2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów 
rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej 
strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca 
warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. ze zmianami. 

3.5. co najmniej 75% osób zameldowanych na obszarze objętym LSROR.” 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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         Przewodniczący  

 

……….…………………………………………. 

               Walnego Zebrania Członków  

  


