
PROJEKT ZMIAN 

w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

1) w § 5 dodaje się pkt. 12, który otrzymuje brzmienie: 

przepisów dotyczących perspektywy finansowej UE 2021-2027,  

dotychczasowy pkt 12 zmienia numer na 13, 

2) Zmianie ulega § 8 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: 

Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” i innych programach sektora rybackiego. 

3) w § 9 usuwa się pkt. a i n; 

 

4) w § 10 usuwa się ust. 6 o treści: Członkowie założyciele stają się członkami 

zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia. 

 

5) zmienia się § 20 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu stowarzyszenia 

zwany dalej Prezesem Zarządu, co najmniej raz w roku. 

 

6) zmienia się § 20 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy 

lub na pisemny wniosek: 

          a) Komisji Rewizyjnej  

         b) 1/5 liczby członków zwyczajnych.  

 

7) zmienia się § 22 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

Skład Zarządu w co najmniej 50% stanowią osoby reprezentujące sektor społeczny lub 

gospodarczy, w tym osoby powyżej 60 roku życia lub poniżej 25 roku życia. 

 

8) zmienia się § 22 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

Pracami Zarządu kieruje oraz przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu,  

a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu jest upoważniony do 

reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu. 

 

9) zmienia się § 22 ust. 9 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 



 

10) zmienia się § 24 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Rada jest organem decyzyjnym i doradczym w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSR, 

działającym na podstawie regulaminu uchwalanego przez WZC. 

 

11) zmienia się § 24 ust. 5 pkt.4, który otrzymuje brzmienie: 

EFRROW: liczebność organu decyzyjnego jest nie większa niż 15 osób, w tym składa się z: 

…..…(kryteria określone w ramach PROW). 
 

 


