
PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 1 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

 Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 4 oraz w związku z § 17 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne 
Zebranie Członków po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu, postanawia:  

 

§1 

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu złożonego w związku z zakończeniem III kadencji 
obejmującej lata 2013-2015.   

2. Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w pkt. 1 załącza się do protokołu z obrad 
Walnego Zebrania Członków. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 

  



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 2 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 4 oraz w związku z § 17 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne 
Zebranie Członków po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, postanawia:  

 

§1 

1. Zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożone w związku z zakończeniem 
III kadencji obejmującej lata 2013-2015.   

2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 załącza się do protokołu z obrad Walnego 
Zebrania Członków 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 

  



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 3 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r.  

 

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 5 oraz w związku z § 17 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z poźn. zm., 
po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:  

 

§1 

Udziela się Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres III kadencji obejmującej lata 
2013-2015.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 

  



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 4 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Lokalna Grupa Rybacka 
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków 
uchwala:  

 

§1 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybiera się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w składzie: 

 

1. ............................................................ 

2. ............................................................  

3. ............................................................ 

4. ............................................................  

5.  ............................................................ 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 08.11.2015 r.  

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 

  



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 5 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 i pkt 3 Statutu Stowarzyszenia L Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 
Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków 
postanawia:  

 

§1 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybiera się Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w składzie: 

 
1.  …………………………………......................... - Przewodniczący  

2.  …………………………………......................... - Członek  

3.  …………………………………......................... - Członek  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 08.11.2015 r. 

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 6 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia.   

 

Na podstawie §19 ust. 5 pkt 6) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 
i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 roku z późn. zm. uchwala się co następuje: 

 

§1 

W §8 dodaje się ustęp 8, 9 i 10 w brzmieniu: 

8. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz 
aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkującej obszar działania LGR 
oraz promocję obszaru LGR poprzez organizowanie, finansowanie i realizowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (tj. szkolenia, 
seminaria, konferencje, konkursy), 

b)  imprez kulturalnych i sportowych (tj. festiwale, targi, jarmarki, pokazy 
i wystawy) służących w szczególności promocji regionu i jego tożsamości 
kulturowej, 

c) działalności promocyjnej i informacyjnej. 
 

9. Pozyskiwanie partnerów oraz innych  źródeł finansowania działań Stowarzyszenia 
oraz przygotowanie i realizacja innych projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 
 

10. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca 
na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 
telekomunikacyjnej na wsi oraz zapotrzebowania wsi w wodę, dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów oraz kultu religijnego.  

 

§2 

 §19 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy 
lub w szczególnych sytuacjach na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając 
o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków 
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób ca najmniej 
14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  



 

§3 

Zobowiązuje się Zarząd do opracowania i wydania jednolitego tekstu Statutu po zmianach. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 paragrafu 1: 

Obowiązujące zapisy Statutu definiują cele Stowarzyszenia, które opierają się na opracowaniu 
i wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. W związku z zakończeniem 
wdrażania LSROR konieczne jest zweryfikowanie celów statutowych Stowarzyszenia.  

Ponadto, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może korzystać 
organizacja, której działalność (określona w jej celach w statucie) ma zakres przewidziany 
ustawą o CIT (podatku dochodowym osób prawnych). Przewiduje ona zamknięty katalog 
działalności, z której dochody fundacji czy stowarzyszenia będą zwolnione od podatku, pod 
warunkiem że ich cele statutowe będą mieściły się w celach wymienionych w ustawie. 
Podstawowym zapisem o zwolnieniu z podatku dochodowego osób prawnych jest zapis art.17 
ust.1 pkt 4 ustawy o CIT. I tak, wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, 
których celem statutowym jest: 

„działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 
kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 
zapotrzebowania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.” 

 paragrafu 2: 

W związku z zakończeniem wdrażania LSROR działalność Stowarzyszenia została znacząco 
ograniczona, w związku z czym nie ma konieczności co najmniej dwukrotnego zwoływania  
Walnego Zebrania Członków.  

 



PROJEKT            Jawiszowice 05.11.2015 r. 

 

UCHWAŁA NR 7 

 

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 i pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 
Soły i Wieprzówki” z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zm., Walne Zebranie Członków 
postanawia:  

 

§1 

Przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” jako jej członek. 

§2 

Wyznacza się Prezesa Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły 
i  Wieprzówki” w Stowarzyszeniu, o którym mowa w §1. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Zabrania 

 

 


