STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA
„W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r.,
poz. 378 z późn. zm.), obejmującym teren gmin: Dębowa Kłoda, Parczew, Podedwórze,
Siemień, Sosnowica w Powiecie Parczewskim; gmin: Jeziorzany, Kamionka, Kock, Michów,
Ostrów Lubelski, Ostrówek, Uścimów w powiecie Lubartowskim oraz gmin: Kłoczew,
Nowodwór, Ryki, Ułęż w powiecie Ryckim, mającym na celu:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
śródlądowego;
2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
3) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa
śródlądowego;
4) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary wiejskie;
5) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (zwaną dalej LSR) opracowanej przez Lokalną
Grupę Rybacką (zwaną dalej LGR);
6) aktywne wspieranie przedsiębiorczości oraz wspieranie różnicowania działalności
gospodarczej;
7) wszechstronną promocję obszarów objętych realizacją LSR;
8) wymianę wiedzy i informacji w zakresie wspólnych inicjatyw podejmowanych
na rzecz ożywienia obszarów objętych realizacją LSR;
9) ochrona środowiska, w tym środowiska przyrodniczego w obszarach objętych
realizacją LSR w celu utrzymania ich atrakcyjności;
10) inwestycje w zakresie odbudowy zasobów infrastruktury sektora rybactwa,
wynikłych wskutek klęsk żywiołowych i zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej;
11) podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury, w tym fizycznej i sportu
oraz turystyki i działalności naukowo – badawczej.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubartów.
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§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.
1393, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378);
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014r.
poz. 1146);
4) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wsparciu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.
2015 poz. 1358);
5) rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenia Rady (WE)
nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
(Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1);
6) rozporządzenia 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 347/320 z 20.12.2013);
7) niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
§ 5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Polski. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może rozszerzyć działalność, z zachowaniem obowiązujących
przepisów, na teren Unii Europejskiej (opcjonalnie innych państw).
§ 6.
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
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§ 7.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione
w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§ 8.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Lubelskiego.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania
LGR;
2) rozpowszechnianie założeń LSR;
3) realizację działań i zadań wynikających z przyjętej LSR;
4) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją LSR;
5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania wsparcia na
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru
projektów oraz sposobie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
realizowanej LSR;
6) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);
7) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej
40 roku życia;
8) organizowanie, finansowanie i realizowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych i sportowych, takich jak festiwale, targi, jarmarki, pokazy
i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i innych
publikacji,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
9) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym;
10) prowadzenie doradztwa w zakresie odbudowy zasobów infrastruktury sektora
rybactwa lub rolnictwa, wynikłych wskutek klęsk żywiołowych lub zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej;
11) promocję obszarów objętych LSR;
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12) mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze
działania;
13) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach objętych LSR;
14) wspieranie działalności gmin będących członkami Stowarzyszenia,
w szczególności w zakresie:
a) edukacji, nauki, oświaty i wychowania,
b) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej,
c) turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad
zrównoważonego rozwoju,
e) działań mających na celu poprawę jakości wód w jeziorach i rzekach
oraz wszelkich działań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska
naturalnego i atrakcyjności regionu,
f) kształtowania przestrzeni publicznej miejscowości i wsi, w tym ulic,
chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych,
parków i miejsc wypoczynku,
g) ochrony i poprawy dziedzictwa architektonicznego;
15) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych;
16) współpraca z dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie
twórczych postaw i działań;
17) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania
i rozwoju tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz promowanie
wizerunku obszaru objętego LSR;
18) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
19) działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji, aktywnego
wypoczynku, prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki
i turystyki wiejskiej na obszarze działania;
20) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału
zasobów środowiska oraz gospodarki regionu;
21) wspieranie inwestycji mających na celu instalację i utrzymanie urządzeń
służących poprawie jakości wody;
22) stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz wspieranie
ich działań na rzecz rozwoju obszarów objętych LSR;
23) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
§ 10.
Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powołać inne jednostki
organizacyjne w granicach dopuszczalnych prawem.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Członkowie wchodzący w skład Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
i Rady mogą otrzymywać diety z tytułu wykonywania zadań statutowych i zwrot
kosztów podróży odbywanych w związku z realizacją zadań statutowych. Rodzaj diet
i ich wysokość ustala w uchwale Walne Zebranie.
3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawionym praw publicznych,
b) działa na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa lub deklaruje
na piśmie chęć takiego działania,
c) złoży deklarację członkowską,
d) w ciągu 30 dni od przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia opłaci składkę
członkowską,
e) uzyskała rekomendację innego członka Stowarzyszenia;
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
a) działa na rzecz rozwoju obszaru objętego realizacją LSR lub deklaruje
na piśmie chęć takiego działania,
b) złoży deklarację członkowską,
c) przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
zawierającą m.in. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w pracach
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna,
bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która
po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia zostanie przyjęta do Stowarzyszenia
uchwałą Zarządu, za okazane wsparcie materialne, rzeczowe lub organizacyjne
w realizacji celów Stowarzyszenia, lub która zadeklaruje takie wsparcie. Sposób
wsparcia uzgadniany jest pisemnie z Zarządem Stowarzyszenia.
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3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna,
bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, której
przyznano honorowe członkostwo za zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo
honorowe przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4. Osoby prawne w pracach organów stowarzyszenia działają przez swoich
przedstawicieli (organy uprawnione do ich reprezentowania lub inne podmioty
uprawnione do reprezentowania osób prawnych), albo przez pełnomocników
umocowanych do uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia.
§ 14.
Członkowie Stowarzyszenia wywodzą się z poszczególnych sektorów:
1) publicznego, na który składają się w szczególności gminy i powiaty oraz uczelnie
publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub
samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;
2) społecznego, na który składają się w szczególności organizacje pozarządowe, w tym
fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły
i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje społecznozawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła Gospodyń
Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.);

3) gospodarczego, na który składają się w szczególności podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy.
§ 15.
Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą
większością głosów przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
5) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
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3. Członkowie wspierający zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) udzielać pomocy Stowarzyszeniu zgodnie z pisemnym uzgodnieniem z Zarządem
Stowarzyszenia,
4) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,
na zaproszenie tych władz,
3) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
5. Członkowie honorowi zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, z głosem doradczym,
na zaproszenie tych władz,
3) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia członka przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia
sądu,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub godzi w jego dobre imię,
e) za niewywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia,
3) upadłości lub likwidacji członka będącego osobą prawną z chwilą jej wykreślenia
z właściwego rejestru,
4) śmierci.
2. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia powinna zawierać
odpowiednie uzasadnienie.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, jest doręczana wykluczonemu członkowi w formie
pisemnej wraz z pouczeniem o trybie odwołania.
4. O posiedzeniu Zarządu, na którym rozpatrywana będzie sprawa wykluczenia członka,
zawiadamia się pisemnie osobę, której wykluczenie ma dotyczyć, na 14 dni przed
terminem posiedzenia, celem umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.
5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia
doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.
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6. Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków i jest ostateczna.
7. W przypadku wykluczenia członka skreślenie z rejestru członków następuje z chwilą
uprawomocnienia się decyzji Zarządu lub podjęcia ostatecznej uchwały Walnego
Zebrania Członków.
§ 18.
Zasady o skreśleniu członka Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio w stosunku
do osób, którym odmówiono prawa członkostwa.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Rada, jako organ decyzyjny odpowiedzialny za wybór operacji realizowanych
w ramach LSR
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Rady.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady trwa 4 lata, za wyjątkiem pierwszej
kadencji, która trwa 1 rok.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie, który może być
wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie.
5. Wybór Rady odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, lub w drugim terminie, który może być wyznaczony w tym
samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz lub organu
decyzyjnego Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest
uzupełniany przez Zarząd. Uzupełnienie składu osobowego następuje w formie
Uchwały Zarządu przez włączenie do władz Stowarzyszenia tych członków, którzy
przy wyborze władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie weszli do
władz, a otrzymali największą liczbę głosów, (odpowiednio do liczby uzyskanych
głosów).
7. W przypadku niemożności uzupełnienia władz Stowarzyszenia w oparciu o § 19 ust. 5
niniejszego Statutu przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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§ 20.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów. Wyjątek stanowią uchwały o wyborze członków Zarządu,
Rady lub Komisji rewizyjnej.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków (quorum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym członków (quorum). Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu
tajnym.
4. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
§ 21.
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie,
miejscu obrad, propozycjach, porządku obrad, wszystkich członków
Stowarzyszenia w formie pisemnej lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej
14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku
obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący i sekretarz.
7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
8. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
9. W przypadku, gdy na zwoływane Walne Zebranie Członków nie przybędzie
wymagana liczba członków, Zarząd zwołuje Zebranie w innym terminie, który
może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut później,
z tym samym porządkiem obrad i wówczas jest ono ważne, i zdolne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
10. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia
oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
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11. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR
opracowanej przez LGR;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po każdym roku
kalendarzowym;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
7) uchwalenie lokalnej strategii rozwoju;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji;
9) uchwalanie kwot wielkości zobowiązań w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia, których przekroczenie wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków;
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej, opłat wpisowych oraz innych
należności wobec Stowarzyszenia;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz regulaminów pracy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady;
13) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku;
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania przez uprawnione osoby.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Rady oraz rozwiązywania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
13. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu
jeden głos.
14. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
15. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu
21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
16. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków.
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2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz prawidłowe prowadzenie
finansów Stowarzyszenia;
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. składanie oświadczeń woli oraz zaciąganie zobowiązań:
1) do kwoty 10 000 zł brutto włącznie – jednoosobowo prezesa Zarządu lub
wiceprezesa,
2) od kwoty 10 000 zł do 50 000 zł brutto włącznie – dwuosobowo spośród
prezesa lub wiceprezesa i członów Zarządu,
3) powyżej 50 000 zł brutto – dwuosobowo spośród prezesa lub wiceprezesa
i członków Zarządu po uprzedniej uchwale Zarządu;
5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, ich wykluczanie i skreślanie
z rejestru członków;
6. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu pracy i budżetu oraz przedkładanie
ich do akceptacji Walnemu Zebraniu Członków;
7. opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
8. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020;
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz ustalanie porządku obrad;
10. organizacja Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie jego Dyrektora oraz innych
pracowników Biura;
11. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia;
12. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
13. reprezentowanie w sprawach związanych ze składaniem wniosków o płatność i
wniosków o dofinansowanie w związku z realizacją LSR jednoosobowo przez
jednego z członków Zarządu.
5. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu przyjęty
przez Zarząd oraz niniejszy Statut.
6. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
7. Członków Zarządu obejmuje zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub
świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o
dofinansowanie lub na doradztwie w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach
instrumentu RLKS w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
§ 23.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków.
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2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
oraz sekretarza.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola, przynajmniej raz na 1 rok, całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) dokonywanie okresowych kontroli działalności Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia
w zakresie zgodności działania ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania
Członków oraz obowiązującymi przepisami;
3) opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu
oraz Biura Stowarzyszenia;
4) prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
5) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzanych kontroli;
6) ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia bądź
nieudzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu Członków;
7) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
8) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem;
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia;
10) wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie
Członków;
11) możliwość udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wiceprzewodniczący lub sekretarz w miarę istniejących potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz w roku.
7. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje stanowisko w postaci pisemnego sprawozdania
bądź uchwały.
8. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji przyjęty
przez Komisję Rewizyjną oraz niniejszy Statut.
9. Członków Komisji Rewizyjnej obejmuje zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub
świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków
o dofinansowanie lub na doradztwie w ubieganiu się o pomoc przyznawaną
w ramach instrumentu RLKS w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
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§ 24.
Rada
1. Rada liczy od 10 do 20 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków.
2. Rada wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego.
4. Co najmniej 40% członków Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego,
nie więcej niż 30% członków Rady stanowią przedstawiciele sektora publicznego.
5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być
realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Ponadto Rada może:
1) inicjować nowatorskie rozwiązania i proponować innowacje służące realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) wnioskować w innych sprawach dotyczących rozwoju terenów objętych
wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju,
3) realizować inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
8. Organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków oraz niniejszy Statut.
9. Członków Rady obejmuje zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub świadczenia
pracy polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub
na doradztwie w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach instrumentu RLKS
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Rozdział V
Majątek, fundusze i sprawy finansowe
§ 25.
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i inne prawa
majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) darowizny i dotacje,
4) środki z funduszy unijnych i krajowych pozyskiwane w ramach realizowanych
projektów,
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3.
4.
5.
6.
7.

5) wpływy z działalności statutowej.
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, muszą być przechowywane
na koncie Stowarzyszenia.
Wszelkie środki uzyskane przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność
statutową Stowarzyszenia.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu
lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.
Zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie rachunkowości i gospodarki finansowej
zgodne są z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26.

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady muszą wykonywać swoje obowiązki
osobiście.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
5. Statut wchodzi w życie z dniem powołania Stowarzyszenia.
6. Zmiany w statucie wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.

Statut w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Walne Zebranie Członków
w dniu 09 maja 2017r..
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