
Załącznik ….. do protokołu z posiedzenia 

Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 

w dniu 23 kwietnia  2020 rok 

UCHWAŁA NR 6/ IV/ 2020 
 

Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
z 23 kwietnia 2020 roku 

 
w sprawie:  

wyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa 

Zachodniopomorskiego aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00017 -

6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 2018 r. w Szczecinie 

związanej z realizacją operacji  w ramach działania Koszty Bieżące  

i  Aktywizacja w 2019 roku objętej Priorytetem 4. Zwię kszenie 

zatrudnienia i  spójności terytorialnej .  

 

Na podstawie § 23 pkt 2, 3, 5 i 12 oraz § 24 Statutu Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”, 

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” podejmuje w formie uchwały: 

§ 1. 

Zgodę na zawarcie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego aneksu nr 2  

do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 

2018 r. w Szczecinie związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące  

i Aktywizacja w 2019 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej. 

§ 2. 

Zgodę na jednoosobowe podpisanie aneksu, wymienionego w § 1. pkt 1 niniejszej uchwały, 

przez Wiceprezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” pana Mateusza Flotyńskiego – jako 

czynności przekraczającej zwykły zarząd. 

§ 3. 

Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu  

20 grudnia 2018 r. w Szczecinie związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty 

Bieżące i Aktywizacja w 2019 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  

i spójności terytorialnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Wiceprezes Zarządu 
 
 

     Mateusz Flotyński 
 

Załączniki: 
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1) Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.4-SW1610018/18 zawartej w dniu 20 grudnia 
2018 r. w Szczecinie związanej z realizacją operacji w ramach działania Koszty Bieżące i Aktywizacja 
w 2019 roku objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. 


