
Projekt  

UCHWAŁA NR 5 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI” 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie 

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 §22 w ust. 5 dodaje się punkt 2) w brzmieniu: 

2). Członek Komitetu: 

1. Jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia: 

a) uznania operacji za zgodną lub niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju obszarów 

rybackich 

b) punktowej oceny operacji 

2. W uzasadnieniu członek Komitetu wskazuje osobno powody, dla których uznał  

operację za zgodną lub niezgodną z LSROR oraz dlaczego przyznał określoną liczbę 

punktów za każde z kryteriów odwołując się do informacji zawartych we wniosku lub 

załącznikach do niego. 

§2 

Dodaje się §25 Statutu w brzmieniu: 

1. Członkowie organów Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu nie mogą 
prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie 
w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc w ramach osi 
priorytetowej 4 PO RYBY. 

2. Członek organu Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany zawiadomić 
Zarząd o świadczeniu pracy lub usług albo prowadzeniu działalności, o której mowa 
w ust. 1 w ciągu siedmiu dni od dnia zaistnienia takiej sytuacji. Od dnia naruszenia 
zakazu, o którym mowa w ust. 1 nie przysługują mu od Stowarzyszenia żadne 
świadczenia związane z pełnieniem funkcji w organach Stowarzyszenia 

3. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, mandat członka organu 
wygasa najpóźniej z dniem odbycia najbliższego posiedzenia tego organu. Informację 
o tym fakcie Stowarzyszenie przesyła w formie pisemnej do organu sprawującego nadzór 
nad Stowarzyszeniem oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



§3 

Wprowadza się zmianę zapisu w §19 pkt 3. 

Zapis przyjęty uchwałą NR 2 Walnego Zebrania Członków LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

z dnia 04.04.2011 r. w brzmieniu „Walnego Zebrania Członków odbywa się w pierwszy lub 

drugim terminie. (…)” zmienia się i otrzymuje brzmienie „Walne Zebranie Członków odbywa 

się w pierwszym lub drugim terminie. (…)”.   

§4 

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

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

Przewodniczący Zebrania 

 

__________________________ 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zmiany zapisów Statutu w §1 i 2 uchwały związane są z wdrażaniem programu naprawczego. 

Stosownie do zapisów §6 ust. 2 umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich w związku z przeprowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi ewaluacją programu Stowarzyszenia LGR „DSiW” zostało zobowiązane  

do wdrożenia zmian, które określono w piśmie RYBoz-PR-077-80/13(1812) z dnia 9 kwietnia 

2013 roku.    

 


