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UCHWAŁA 

Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 
Uchwała nr 14/WZC/2011 z dnia 22 wrze śnia 2011r. 

 
W sprawie zmiany wysoko ści i terminu wnoszenia  składek człokowskich 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jezio ra Mazurskie”  
 

Na podstawie § 20  ust.13, pkt 3 Satutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Jeziora Mazurskie ” uchwała się co następuje: 

 
 

§ 1 
Uchwala się wysokość rocznej składki członkowskiej  na rok 2012 dla 
członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 
Jeziora Mazurskie ” 

 
 § 2 

1. Termin wpłacania  składki ustala się do końca marca 2012 roku. 
2. Rozłożenie płatności składki na raty lub odroczenie terminu 

płatności składki wymaga zgody Zarządu LGR „Wielkie Jeziora 
Mazurskie”. 

3. Aktualne wysokości składek na rok 2012 zawiera tabela stanowiąca 
załącznik do uchwały. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Przewodniczący WZC 
                                                                            
Sekretarz WZC 
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Załącznik do uchwały  
 Nr 14/WZC/LGR/11 z dnia. 
22.09.2011 

 

    
    

I. Wysokość rocznej składki członkowskiej członków zwyczajnych Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie ” wynosi:     

 
1. Instytucje publiczne  

  Samorządy Gminne     4.000,00 PLN 
  Samorządy Powiatowe    2.000,00 PLN 
 Pozostałe instytucje publiczne       120,00 PLN  

2. Podmioty instytucjonalne  
Prowadzące działalność gospodarczą      250,00 PLN 

3. Organizacje pozarządowe 
      NGO Prowadzące działalność gospodarczą       250,00 PLN 

            NGO Nie prowadzące działalności gospodarczej         80,00 PLN 
4. Osoby fizyczne            60.00 PLN 

 
II.  Dla potrzeb kwalifikacji do ww grup członków Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” przyjmuje si ę następujące definicje grup członków 
Stowarzyszenia: 

1. Instytucje publiczne – Zbiór państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie 
posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych podległych 
państwowym i samorządowym organom władzy publicznej. Za sektor publiczny 
uważa się wszystkie jednostki , które albo stanowią własność Skarbu Państwa  albo 
samorządową albo państwowych osób prawnych. Wyłącza się ze zbioru jednostek 
wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa 
handlowego. 

2. Podmioty instytucjonalne – Podmioty prowadzące działalność produkcyjną 
(wytwarzające wyroby lub świadczące usługi), posiadające autonomię podejmowania 
decyzji w zakresie swojej działalności oraz prowadzące księgi rachunkowe. 

3. Organizacje pozarządowe – Organizacje obywatelskie ( założone przez obywateli lub 
ich  organizacje) działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu 
publicznego i nie pobierające rządowych środków finansowych. 

4. Osoby fizyczne – Wszyscy obywatele posiadający zdolność prawną wynikającą z 
przepisów prawa cywilnego.  

 
Zarząd 
 
LGR ”Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 


