
„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

 MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM”  

 

   

 
 
                            /  projekt  / 

                                                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  19  pkt  1  otrzymuje  treść       

1. Rada Stowarzyszenia jest wybierana spośród członków LGD  i  osób  

reprezentujących członków będących osobami prawnymi,  w  składzie od 9 do 

15 osób.  Liczbę  członków Rady określa Walne Zebranie Członków. 

                

                Dodaje  się  punkt  7  o  treści: 

 

7. W sytuacji konieczności wydania pilnego stanowiska Rady lub w przypadku  

    stosowania procedury obiegowej Przewodniczący Rady ma prawo zwołania    

    Rady w trybie przyspieszonym, z pominięciem terminu 7 dni. 

 

                Zmienia  się  treść  punktu  8   
 

          8.   Członkostwo w radzie ustaje w przypadku: 

               1)  złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

               2)  decyzją Rady w wyniku braku możliwości lub nierzetelności w                 



 

 

                    wywiązywaniu się z obowiązków, w szczególności powtarzających   

                    się, nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach i/lub  

                    powtarzających się uchybień formalnych i merytorycznych w ocenie  

                    operacji, 

                3)  decyzją Rady w wyniku naruszenia postanowień Statutu, 

                4)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  

                     umyślnie, 

              5)  śmierci członka Rady. 

 

               Pozostałe punkty otrzymują  numerację  od  9  do  11 
  

 

  § 3 

              Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

              Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                   Przewodniczący Zebrania 
                                                                                                        


