STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA
„DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI”
Tekst jednolity podjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej
„Dorzecze Soły i Wieprzówki” NR Z-II/21/30/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.

§ 1.
Stowarzyszenie-lokalna grupa rybacka o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze
Soły i Wieprzówki”, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;
2) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;
3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej przez lokalną
grupę rybacką (LGR);
4) złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Rajsko.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 3 kwietnia 2009 r.
owspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.8.2006, str. 1), rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę
Stowarzyszenia (art. 16 ust. 1 pkt ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego
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rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr. 72 poz.
619).

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

§ 6.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowanie i przyjęcie LSROR dla obszaru działania LGR;
2. rozpowszechnianie założeń LSROR;
3. realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR;
4. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją
LSROR;
5. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSROR;
6. wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013”;
7. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku
życia.

§ 9.
Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczalnych.
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§ 10.
Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków. Może również
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 11.
Członkiem Stowarzyszenia może być:
1. pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu
województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
1) deklarację przystąpienia do LGR,
2) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGR.

§ 12.
Osoba ubiegająca się o nabycie członkostwa musi złożyć pisemną deklarację wg wzoru
przygotowanego przez Zarząd.

§ 13.
Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków;
2. Członkowie maja prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym;

§ 15.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
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2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
c) z powodu nieopłacenia składek po uprzednim upomnieniu;
d) z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez
usprawiedliwienia nieobecności.
3) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;

§ 16.
1. 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.
2. Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków i jest ostateczna.

§ 17.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
4) Komitet;
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Komitetu;
3. Nie można być jednocześnie członkiem Komitetu i członkiem innego organu
Stowarzyszenia;
4. Kadencja Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.

§ 18.
Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.

§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub
w szczególnych sytuacjach na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego
terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia
listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zebrania Członków odbywa się w pierwszym lub drugim terminie.
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Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie, jeśli uczestniczy w nim,
co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin zebrania 30 min.
po I terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy ilości
obecnych nie mniej niż 25 członków uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem
doradczym zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach LSROR opracowanej przez LGR;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) uchwalenie LSROR;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz rozwiązywania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności,
co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§ 20.
1. Zarząd składa się z 3-6 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) opracowywanie LSROR;
4) realizacja LSROR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PO RYBY 2007-2013;
5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich
8) zabezpiecza obsługę administracyjno - biurową do prowadzenia spraw Stowarzyszenia
i w tym celu może utworzyć Biuro LGR.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane
jest łączne działanie dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
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§ 21.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 innych członków Komisji Rewizyjnej
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
z członkami Zarządu oraz Komitetu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych;
3) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
4) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych
kontroli,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 22.
1. Komitet liczy od 20 do 25Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków tego zebrania i składa się z Przewodniczącego, i czterech
Wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków.
2. Komitet wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i czterech
Wiceprzewodniczących.
3. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit.
b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4
rozporządzenia nr 498/2007 będącymi przedstawicielami sektora rybackiego z tym, że członek
Komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Komitetu należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie
LSROR;
2) Członek Komitetu:
1. Jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia:
a) uznania operacji za zgodną lub niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju obszarów
rybackich
b) punktowej oceny operacji
2. W uzasadnieniu członek Komitetu wskazuje osobno powody, dla których uznał
operację za zgodną lub niezgodną z LSROR oraz dlaczego przyznał określoną liczbę
punktów za każde z kryteriów odwołując się do informacji zawartych we wniosku lub
załącznikach do niego.
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§ 23.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji,
pomocy finansowej określonej w odrębnych przepisach i ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 24.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 25.
1. Członkowie organów Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu nie mogą
prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie
w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc w ramach osi
priorytetowej 4 PO RYBY.
2. Członek organu Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany zawiadomić Zarząd
o świadczeniu pracy lub usług albo prowadzeniu działalności, o której mowa w ust. 1 w ciągu
siedmiu dni od dnia zaistnienia takiej sytuacji. Od dnia naruszenia zakazu, o którym mowa w
ust. 1 nie przysługują mu od Stowarzyszenia żadne świadczenia związane z pełnieniem funkcji
w organach Stowarzyszenia
3. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, mandat członka organu wygasa
najpóźniej z dniem odbycia najbliższego posiedzenia tego organu. Informację o tym fakcie
Stowarzyszenie przesyła w formie pisemnej do organu sprawującego nadzór nad
Stowarzyszeniem oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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