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PROJEKT 

Uchwała nr ________ 

z dnia 20.07.2016 r. 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

 

w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr XVI/8/15 z dnia 

8 czerwca 2015 r. dotyczącej wysokości i sposobu uiszczenia składek członkowskich 

w Stowarzyszeniu 

 

Działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 3, § 19 ust. 5 pkt 11 oraz § 23 ust. 3 Statutu 

Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr XVI/8/15 z dnia 8 czerwca 

2015 r. dotyczącej wysokości i sposobu uiszczenia składek członkowskich 

w Stowarzyszeniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych – składka roczna w 

wysokości _____ zł,”; 

2) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5, które otrzymują brzmienie: 

„4) dla przedsiębiorców – składka roczna w wysokości ______ zł, 

5) dla pozostałych członków Stowarzyszenia, niewymienionych w pkt 1-4 – 

składka roczna w wysokości 50 zł”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w przypadku podmiotów 

wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 zmienianej uchwały, w brzmieniu ustalonym niniejszą 

uchwałą, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie uiściły składek 

członkowskich należnych za 2016 r.,  zobowiązane są one do uiszczenia składki w 

wysokości ustalonej niniejszą uchwałą. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

 

 

 

Za Walne zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

Uchwała została przyjęta: 

Głosami „za” ________ 

Głosami „przeciw”________ 

Głosami „wstrzymującymi”______ 

 


