
Załącznik nr …. do protokołu 

   z WZC LGD „Mazurskie Morze” 

                                                                                                 z dnia 31.05.2021 r 

 

 

UCHWAŁA NR …../2021 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 

z dnia 31.05.2021 r. 

 

w sprawie: zmiany statutu stowarzyszenia 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie 

Morze”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany w dotychczasowej treści Statutu Stowarzyszenia: 

I. Zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 3 nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„3. Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie: 

1) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z 

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

– PKD 70.22.Z 

3) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z 

4) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.Z 

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z 

6) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 

7) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z 

8) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z 

9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 

85.59.B 

10) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z 

11) Pola kempingowe – PKD 55.30.Z” 

 

II. Zmienia się dotychczasową treść §28, ust. 1 nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,  

2) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o których mowa w §21.  

4) uchwalanie LSR przed rozpoczęciem jej wdrażania 

5) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  



6) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz określenie maksymalnej sumy zobowiązań, 

jakie może zaciągać Zarząd w danym roku, bez zgody Walnego Zebrania Członków, z 

zastrzeżeniem ust. 2,  

7) wyrażanie zgody na obciążanie majątku lub zbycie bądź obciążanie nieruchomości,  

8) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 

9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia, o 

których mowa w §21, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.” 

 

III. Zmienia się dotychczasową treść §34 nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie 

go na zewnątrz, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,  

7) opracowanie i wdrażanie LSR, uchwalanie zmian w LSR w trakcie jej wdrażania, 

8) przygotowanie projektów wynikających z LSR i ich realizacja,  

9) organizowanie i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej,  

10) ustalanie projektu budżetu,  

11) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia,  

12) ustalanie struktury organizacyjnej Biura Stowarzyszenia,  

13) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,  

14) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.” 

 

§ 2 

Ustala się jednolitą treść statutu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący 

Walnego Zebrania Członków 

 

 

 


