Załącznik nr 7 do protokołu z XLIII Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia
LGR „Zalew Szczeciński”
w dniu 15 listopada 2017 roku w Wolinie

UCHWAŁA NR 2 /XLIII/2017
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie:

zmiany statutu Stowarzyszenia

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późniejszymi zmianami) oraz §19
pkt 5 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej
„Zalew Szczeciński”, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie:
Uchyla się:
§ 11. Ust. 6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: pkt. IV. skreślenia przez
Zarząd, dokonanego w przypadku:
c. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
Otrzymuje nowe brzmienie
§ 11. Ust. 6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: pkt. 4. skreślenia przez
Zarząd, dokonanego w przypadku:
c. zalegania z zapłatą składek członkowskich,
Uchyla się:
§ 18. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na
dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o
jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Otrzymuje nowe brzmienie
§ 18 Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na
dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o
jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej na podany w oświadczeniu
przez Członka adres e-mail lub listami poleconymi, co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia po zmianie określonej w ust. 1 zawiera
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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