
Uchwała nr 2/2010 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem 

z dnia 4 marca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia LGD Stolem 

 

 

Na podstawie § 36, ust. 1 statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stolem uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem przyjętym przez 

Walne Zebranie Członków w dniu 20.06.2008 r. uchwałą nr 5/08 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Paragraf   22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 

Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy władz jest 

uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 

stanowisko w terminie 6-ciu miesięcy od zaistniałej sytuacji.” 

2) Uchyla się punkt 2 w § 25. 

3) Ust. 6 w § 26 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie 

wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku (z 

późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi.” 

4) W § 27:  

a) punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

    „6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,” 

b) dodaje się punkt 15 w brzmieniu: 

„15) dokonywanie zmian w lokalnej strategii rozwoju (LSR). 

5) Wykreśla się ust. 4 (pusty) w § 28. 

6) Ust. 3 w § 30 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać w związku z 

pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w 

wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 

2000 roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi.” 

7) W § 33: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Rady mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie 
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wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 

roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi. 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Rada może dokonywać zmian w Regulaminie Rady w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach.” 

8) § 36 otrzymuje brzmienie: 

„36. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym 

majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania 

pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch 

członków zarządu, działających łącznie, w tym Prezes lub 

Wiceprezes Stowarzyszenia. „ 

 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia  do sporządzenia jednolitego tekstu 

statutu, celem jego rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem prawnym 

wprowadzonych zmian od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 

 

 

Sekretarz zebrania:     Przewodniczący zebrania: 

    

 

 


