
Załącznik 3 do protokołu z posiedzenia 

Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 

w dniu 25 listopada 2020 roku 

UCHWAŁA NR 16/ XI/ 2020 
 

Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 

z 25 listopada 2020 roku 

 

w sprawie:  przedłużenia kadencji organów wybieralnych w Stowarzyszeniu 

LGR „Zalew  Szczeciński”  

Na podstawie § 23 pkt 2, 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia w powiązaniu z art. 10 ust. 1f. ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz  

z 2020 r. poz. 695), wprowadzonego na podstawie art. 28. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu  

w związku z wystąpieniem COVID-191) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, tzw. Tarcza 4.0.),  

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Przedłuża kadencję organów wybieralnych do czasu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

2. Przedłużenie kadencji, o której mowa w § 1 pkt 1 następuje na podstawie treści  

art. 10 ust. 1f. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695), który mówi: „Jeżeli kadencja 

władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega  

ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak 

nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego  

lub stanu epidemii.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Prezesowi Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Prezes Zarządu LGR „Zalew Szczeciński” 

 

 

Ryszard Mróz 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) Informacja na stronę internetową Stowarzyszenia. 


