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Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina” 

nr 4(123)/2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia zmian  

w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina” 

 

 Działając na podstawie § 19 pkt 1 lit. l Statutu Stowarzyszenia  (tekst jednolity z dn. 

16.12.2015r) Walne Zgromadzenie Członków zwołane w dniu 16 grudnia 2015 roku, 

podejmuje uchwałę w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

§ 1 

W Statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 poz. 2261  

z późn. zm.), 

2) Ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2020 

poz. 1371 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. 2019 poz. 1167 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich                          

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.  

U. 2022 poz. 2422 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia                           

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego                     

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE  

L 347 z 20.12.2013), 

6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia                                   

17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), 

7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/2115 z dnia                     

02 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych 

sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów 

strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

(EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. 

Urz. UE L 435 z 06.12.2021), 

8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia                      

24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności,  



Projekt   

 

 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

(Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021) 

oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

2. § 9 pkt. 6 pkt. j otrzymuje brzmienie: 

„wspieranie aktywności środowisk senioralnych (w szczególności po 60 roku życia) oraz młodzieży 

(do 25 roku życia).” 

3. § 10 

a) pkt.10 otrzymuje brzmienie: 

„Współpracę pomiędzy członkami LGD, opartej na pogłębionym partnerstwie, skutecznej 

komunikacji oraz kolegialnym podejmowaniu decyzji." 

b) dotychczasowy pkt. 10 otrzymuje numer 11 

c) dotychczasowy pkt. 11 otrzymuje numer 12 

d) dotychczasowy pkt. 12 otrzymuje numer 13 

e) dotychczasowy  pkt. 13 otrzymuje numer 14 

4. § 12  

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna i osoba prawna, w tym jednostka samorządu 

terytorialnego po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd, przy zachowaniu zasad 

inkluzywności, tj. otwartości na nowych członków (brak ograniczeń dla podmiotów chcących zostać 

nowymi członkami). Członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi biorą udział w pracach 

organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich przedstawicieli umocowanych 

zgodnie z przepisami właściwymi dla danej osoby prawnej.” 

b) W pkt. 3 dodano ppkt. d o brzmieniu: 

„zgłaszania inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR,” 

 

5. § 13 pkt. 4 dodano ppkt. d o brzmieniu: 

„zgłaszania inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR,” 

6. § 14 pkt. 4 dodano ppkt. d o brzmieniu: 

„zgłaszania inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR,” 

7. § 19 

a) pkt. 1 wykreślono pkt. q 
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b) dotychczasowy  ppkt. „r” otrzymuje numer „q” 

c) pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu quorum 

zgodnie z § 18 pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy 

obecności co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.” 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za uchwałą głosowało:   

Przeciw uchwale głosowało:     

Wstrzymało się od głosu:              

 

 

            Sekretarz WZC                                                              Przewodniczący WZC 

 

…………………………………………………………………….           …………………………………………………………………………….. 


