
Załącznik nr …..  
do protokołu z XLVI Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”  
w dniu 27 czerwca 2019 w Stepnicy 

 

=PROJEKT= 
UCHWAŁA NR 3/ XLVI/ 2019 

Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 

podjęta w dniu 27 czerwca 2019 roku 
 

w sprawie: przyjęcia zmian w zakresie finansowym w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), § 19 pkt 1 statutu Stowarzyszenia, 

Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 (z późn.zm.) § 10 ust. 3 pkt 4 oraz 

Rozporządzenia Ministra GMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  

w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  

i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” § 49, 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” do: 

1. Zmian budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) oraz treści LSR, 

polegających na: 

a) zwiększeniu kwoty wsparcia na Realizację LSR z kwoty 9 680 000,00 PLN  

do kwoty 9 687 137,24 PLN, tj. o 7 137,24 PLN – zgodnie z treścią §4 ust. 1 pkt 2 

umowy ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z 18 maja 2016 r. i przeznaczeniu kwoty 

zwiększenia w całości na finansowanie przedsięwzięcia 2.3.2. Rybackie więzi 

 i dziedzictwo kulturowe, 

b) warunkowym zmniejszeniu kwoty wsparcia na Realizację LSR z kwoty  

9 687 137,24 PLN do kwoty 9 137 137,24 PLN, tj. o 550 000 PLN, 

c) warunkowym zwiększeniu kwoty wsparcia na Koszty bieżące z kwoty  

980 000,00 PLN do kwoty 1 530 000,00 PLN, tj. o 550 000,00 PLN, 

d) rozłożeniu zmniejszenia kwoty wsparcia na Realizację LSR określonej w lit. b  

na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia Realizacja LSR, przede wszystkim  

te w zakresie, których osiągnięto wskaźniki. 

 

§ 2 
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Zatwierdza zmiany finansowe Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew 

Szczeciński”, stanowiące załącznik do uchwały: 

1. Tabela 4 – „Tabela matrycy logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT 

oraz celów i wskaźników LSR”, 

2. Załącznik 3 – „Plan działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu”, 

3. Załącznik 4 – Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia. 

§ 3. 

Na podstawie zatwierdzonego § 2 zatwierdza zmiany w Załączniku nr 2 do umowy  

nr 53/WRiR-II/05/16 „Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność”. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi. 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

…............................... ……….…………………   .......................................... 

 Protokolant  Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Zebrania 

    Uchwał i Wniosków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Zmiany finansowe w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”. 


