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$f ; lńBf6' Ź;brania Sprawozdawczego ROD,,Kalinao' w Lu blinie
w dniu 23 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Stu

Na podstawie § 27 pkt 1 Statutu stowarzyszęnia ogrodowego Rodzinnego Ogrodu
Działkowego ,,Kalina" w Lublinie uchwala się następujące zmiany w Statucię:

§1
1, W § 7, Punkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,Członkami zwyczĄnymi mogą być osoby fizyczne

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, uprawnione
do korąystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa
do działki.".

W § 12 dotychczasowy zapis ozrLacza się jako punkt ,,1" i dodaje się punkt ,,2"
w brzmienils: ,,Członkostwo honorowe prąysługuje prezesowi Zarzqdu stowarxyszenia,
który przestaje pełnić tęfunkcję wskutek wygaśnięcia jego prawa do działki.".

W § 39 po punkcie 1 dodaje się punkt ,,I Ą'o w brzmieniu; ,,Prawo do działki w RoD
,,Kalina" prąysługuje w pierwszej kolejności mieszkańcom Gminy Lublin.".

W § 41 w Punkcie 2, po słowach: ,,... zaległości w opłatach puez co najmniej 6 miesięcy lub
oddania działki lub jej części osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego uzywania." - w miejsce
kropki dodaje się przecinek i zapłs w brzmięniui ,,a także zaniedbania działki przez
okres 7 roku."

5. W § 41 po punkcie 2, dodĄe się punkt ,,2 a" w brzmieniu: ,,Zarzqd stowarzJlszenia może
uchylić uchwałę o wypowiedzeniu umowy dzierżawy, nie częściej jednak niż jeddn ruz
na pięć lat w stosunku do tej samej osoby,".

§2

Walne Zębranię upowaznia Zarząd Stowarzyszęnia do przedstawięnia uchwalonych zmian
w Statucię do akceptacji Krajowego Rejestru Sądowego w terńinie 14 dni od daty Walnego
Zębrania.
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