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Uchwała WZ/07/2020 
Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej 

z dnia 23 czerwca 2020r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Rady SGR 

 
 

Na podstawie § 13 ust. 2 lit. d Statutu Stowarzyszenia Słowińskiej Grupy Rybackiej, Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje następującą uchwałę: 

 
 

§1 
Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej 
następujące zmiany: 
 
1. §17 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku wprowadzenia  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych  
u ludzi  (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020r. poz.284, 322, 374 i 567), posiedzenia Rady i 
wyłonionych z jej składu komisji mogą odbyć się na pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, jeżeli zachowane zostaną następujące zasady: 
a) możliwość udziału w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest 

wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i 
wykonywania prawa głosu, 

b) Członkowie władzy Stowarzyszenia wyrażą zgodę w formie dokumentowej na przeprowadzenie 
obrad Rady lub Komisji na pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

c) zapewniona jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
d) zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 

Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 
e) zapewnione jest wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa w toku posiedzenia. 

2. W przypadku posiedzenia Rady i komisji odbywających się za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej: 

a) Członkowie Rady mają obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia obrad, w których będą 
uczestniczyć, przesłać do Biura SGR skan Deklaracji bezstronności i Rejestru Interesów lub, jeżeli nie 
mają możliwości wykonania skanu, przesłać do Biura SGR ww. dokumentację pocztą tradycyjną lub, 
po wcześniejszym umówieniu spotkania, osobiście zdać ją pracownikowi Biura SGR. 

b) nie stosuje się ust. 3. § 11, tj. wnioski mogą być udostępnione członkom Rady w formie 
elektronicznej, 

c) nie stosuje się ust. 4. § 11, 
d) nie stosuje się ust. 1. § 13, tj. liczbę obecnych członków weryfikuje się na podstawie ustnego 

potwierdzenia obecności wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje 
odnotowane w protokole z posiedzenia Rady lub Komisji, 

e) uchwały podjęte podczas posiedzeń Rady oraz protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Przewodniczący 
Rady lub Komisji, przesyła w formie skanu do biura SGR, lub jeżeli to możliwe, przekazuje ich 
oryginały pracownikowi Biura po wcześniejszym umówieniu spotkania, 

f) głosy członków Rady i Komisji, w tym głosy oddawane przy wykorzystaniu kart oceny wstępnej, kart 
oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, 
oddawane są ustnie przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje 
odnotowane w protokole z posiedzenia Rady. 
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3. Wszystkie oryginały dokumentów związanych z posiedzeniami Rady i Komisji Biuro SGR kompletuje 
w najbliższym możliwym terminie. 

4. Szczegółowy przebieg posiedzeń Rady i Komisji zawarty jest w Księdze Procedur i Kryteriów SGR.” 

2. Dotychczasową treść paragrafów od §17 do §21 przenosi się odpowiednio do paragrafów od §18 do 
§22.  
 

§2 
Tekst jednolity Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. .................................................. 
Przewodniczący Sekretarz 

 
 
 


