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 MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM”  

 

   

 
 

 
 

                                                Uchwała  nr   62 /16                              

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  Między Odrą a Bobrem 

z   dnia  22  listopada 2016 

 

 

 

 

w  sprawie  przyjęcia  zmian  w  statucie Stowarzyszenia  

 

Na podstawie § 16 pkt 7 ust. 7  Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miedzy Odrą        

a Bobrem uchwalonego Uchwałą  nr  2/07 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 

16.11.2007r   wraz z późn. zmianami  oraz  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  Prawo o 

stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2001r, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)  

                                                     

uchwala się  co  następuje: 

 

§ 1 

     Po zapoznaniu się z proponowanymi  zmianami  Statutu  Stowarzyszenia LGD Między Odrą  

    a   Bobrem,   Walne  Zebranie  Członków  zatwierdza  Statut  z  przegłosowanymi    

    zmianami  poszczególnych  paragrafów  i  punktów. 

 

    I.  Paragraf  12  pkt 6   otrzymuje  treść: 

          6)    śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.  
 

   II.  Paragraf  13  otrzymuje  treść: 

          Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków           

         Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie  

         14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego  

         Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu,  

         chyba że dotrzymanie tego warunku jest niemożliwe. 

 

  III.  Paragraf  16  ust.  2  otrzymuje  treść: 
 

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz a rok 

lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej  lub ¼ członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad,  

pisemnie wszystkich członków  Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

 



 

 

  Paragraf  16  ust.  6  otrzymuje  treść: 

 

           W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia osobiście       

oraz  z głosem doradczym członkowie wspierający. 

 

W paragrafie  16  ust.  7  dodaje  się  pkt  12  o  treści: 

 

          Ustalanie wynagrodzeń dla  członków Rady 

 

   IV.   Paragraf  17  ust.  3  pkt  8  otrzymuje  treść: 

         

           przygotowywanie projektów grantowych i współpracy  do realizacji, które  

           zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na podstawie  

           przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

  

   V.    Paragraf  18  ust.  3  pkt  2  otrzymuje  treść: 

 

           ocena pracy Zarządu  i składanie wniosków w przedmiocie udzielania                       

           absolutorium  Zarządowi na Walnym Zebraniu członków. 

 

            W paragrafie  18  ust.  3  dodaje  się  pkt  4  o  treści: 

 

            występowanie z inicjatywą  zmiany kryteriów 

 
 

   VI    Paragraf  19  ust  1  otrzymuje  treść       

           Rada Stowarzyszenia jest wybierana spośród członków  LGD  i  osób  

           reprezentujących członków będących osobami prawnymi,  w  składzie od 9  

           do 15 osób.   

              

           W  paragrafie  19  dodaje  się  ust.  7  o  treści: 

 

           W sytuacji konieczności wydania pilnego stanowiska Rady Przewodniczący  

           Rady ma prawo zwołania  Rady w trybie przyspieszonym, z pominięciem  

           terminu 7 dni. 

 
           W paragrafie  19  zmienia  się  treść  ust  8   

 

           Członkostwo w radzie ustaje w przypadku: 

          1)  złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

          2)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  

                umyślnie, 

          3)  śmierci członka Rady. 

 



 

               Pozostałe punkty otrzymują  numerację  od  9  do  11 

 

               Paragraf  19  ust.  11  otrzymuje  treść       

 

                Stwierdzenia bezstronności dokonuje Przewodniczący Rady na podstawie    

               deklaracji złożonych przez członków Rady przed posiedzeniem, zgodnie z  

               regulaminem  Rady.  

 
                                                                           § 3 
 

                  Tekst jednolity zmienionego  Statutu  stanowi załącznik do niniejszej  uchwały 
 

  § 4 

                  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

                  Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                   Przewodniczący Zebrania 
                                                                                                        
                                                                                            / - / Czesław  Słodnik 


