
 1 

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU 

Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” 
po zmianach wprowadzonych Uchwałą  nr  2/III/2015         

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   

 „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” 

 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na podstawie: 

a) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 855, z późn. zm.),  

b) Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia                

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 

ustanawiającego 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 

c) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia                   

15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające 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) , oraz 

e) niniejszego statutu. 

 

 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

 

§ 2 

 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem  

o celach niezarobkowych. 

 

§ 3 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, terytoria innych państw. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Stowarzyszenia są Suwałki. 
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§ 5 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§  8 

 

1. Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa, konsorcja lub w takich uczestniczyć w celu 

pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań statutowych. 

2. Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem 

dopuszczalnych. 

 

§ 9 

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 10 

 

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.  

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

 

§ 11 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 

społecznego , kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa: 
a) w powiecie suwalskim: gmina Filipów, gmina Przerośl, gmina Raczki, gmina Suwałki, gmina 

Szypliszki, gmina Wiżajny, gmina Rutka-Tartak, gmina Bakałarzewo, gmina Jeleniewo; 

b) w powiecie sejneńskim: miasto Sejny, gmina Giby, gmina Krasnopol, gmina Puńsk, gmina Sejny; 

c) w powiecie augustowskim: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Bargłów Kościelny, gmina 

Nowinka, gmina Płaska; 

d) w powiecie grajewskim: gmina Rajgród; 

     a w szczególności; 

 

1) zrównoważony rozwój obszarów rybackich, 

2) zrównoważony rozwój sektora rybactwa, 

3) poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa, 

4) poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych, 
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5) rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa, 

6) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych 

od rybactwa, 

7) wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, 

8) wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od 

rybactwa, 

9) podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

10) rozwój i usprawnienie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami 

reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego oraz 

innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim, 

11) wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby, 

12) opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność, zwanej dalej LSR, 

13) aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od 

rybactwa, 

14) budowanie i promocja wizerunku regionu, 

15) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem 

obszarów zależnych od rybactwa, 

16) wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa, 

17) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup                   

i organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei 

demokracji, samorządności i samorządu, 

18) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

obszarów zależnych od rybactwa, 

19) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa. 

 

 

§ 12 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów, 

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, 

pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 

kulturowej, 

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,               

w tym: 

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

- tworzenie stron internetowych, 

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze  

reklamowym lub promocyjnym, 

2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją LSR,   

3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym, 

4. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Rybackiej 

określonych w prawie polskim, przepisach Program Operacyjnego „Rybactwo                       

i Morze” i prawie Unii Europejskiej. 
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5. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, 

turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych; 

6. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania                     

i rozwoju tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promowanie wizerunku 

obszaru objętego LSR ; 

7. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet; 

8. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej                   

i społecznej; 

12. wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR,   

13. edukację ekologiczną mieszkańców obszaru objętego  LSR,  

14. ochronę przyrody i krajobrazu; 

15. tworzenie nowych miejsc pracy; 

16. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców obszaru objętego LSR w Unii 

Europejskiej,  

17. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia; 

18. działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji, aktywnego 

wypoczynku, prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki                         

i turystyki wiejskiej; 

19. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju; 

20. współpraca z dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie 

twórczych postaw i działań; 

21. kreowanie liderów lokalnych; 

22. współpracę z partnerami zagranicznymi w zakresie aktywizacji obszarów zależnych 

od rybactwa; 

23. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć 

związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa. 

24. rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w 

tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; 

25. opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych 

kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, 

gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi 

od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze 

procedury pisemnej;  

26. zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich 

wkładu w realizację celów i strategii;  

27. opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania 

projektów, w tym określanie kryteriów wyboru; 

28. przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; 

29. wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, 

przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację 

kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem; 

30. monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych 

działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 13 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
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§ 14 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych. 

 

§ 15 

1. Członkiem zwyczajnym może być: 

1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i uzyskała rekomendację trzech członków 

Stowarzyszenia 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem 

samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, 

zawierającą deklaracje przystąpienia do LGR oraz wskazanie osoby 

reprezentującej osobę prawną w LGR. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu 

poprzez swojego przedstawiciela. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub 

intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 16 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków; 

4) brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o 

charakterze informacyjnym i szkoleniowym. 

 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

1) propagowania i aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia; 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 

4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 17 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada 

inne prawa członka zwyczajnego. 

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §17 ust.2 pkt 2) i 3).  

 

§ 18 

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać 

honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, 

z wyjątkiem obowiązku określonego w §17 ust.2 pkt 3) oraz praw określonych w § 17 

ust.1 pkt 1). 

§ 19 
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi; 

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka 

będącego osobą prawną, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą, 

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok; 

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny 

skreślenia lub wykluczenia. 

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała 

rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 

i jest ostateczna. 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 

określone w ust. 3. 

 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 20 

 

Organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Rada 

 

§ 21 

 

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Rady Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności                   

w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków,                   

w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na 

liczbę obecnych członków. 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum). 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum).  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 (kworum). 

 

§ 22 

 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 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 
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Członków Stowarzyszenia nie weszli do władz, a otrzymali największą liczbę głosów, 

w kolejności uzyskania głosów. 

2. W przypadku niemożności uzupełnienia władz Stowarzyszenia w oparciu o § 23 ust. 1 

przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 23 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

§ 24 

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 

sekretarz i członek. 

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 

Członków. 

7.   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia     

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie 

wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później. 

 

§ 25 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1) uchwalenie statutu i jego zmian, 

2) uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia, 

3) uchwalanie LSR , jej aktualizacji i zmian, 

4) ocena wdrażania LSR, 

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia, 

6) uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia, 

7) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia, 

8) ustalanie zasad wynagradzania członków organów Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, 

10) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

11) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania, 

12) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

13) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu 

Stowarzyszenia przez Zarząd, 

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

15) nadawanie członkostwa honorowego, 

16) inne, wynikające z niniejszego statutu. 
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§ 26 

 

1. 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. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 

dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3). 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

 

Zarząd 
 

 

§ 27 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd 

wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu przyjęty przez Zarząd. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu. 

 

 

§ 28 

 

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) zarządzanie działalnością Stowarzyszenia, 

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem LSR, 

4) przygotowanie zmian i aktualizacji LSR ,   

5) monitorowanie i ewaluacja wdrażania LSR,  

6) przygotowanie i wykonanie planu finansowego i planu działalności Stowarzyszenia, 

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego, 

9) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia 

do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków, 

10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

12) utworzenie  i prowadzenie biura Stowarzyszenia, ustalanie struktury organizacyjnej, 

wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia nie 

będących członkami Zarządu, 

13) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

14) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji 

społecznych i gospodarczych, 

15) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 29 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 

§ 30 

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie przynajmniej raz na 1 rok całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd                   

w terminie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia; 

7) wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie 

Członków. 

8) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym                             

w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 31 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w stosunku 

pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia lub podległości                

z tytułu zatrudnienia. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

Rozdział V 

 

Rada 

 

§ 32 

 

1. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 osób. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie 

Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgodnie z zasadami 

opisanymi w ustępie 2. 

2. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie, 

osobie poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady. 

Przedstawiciele sektora rybackiego stanowią nie mniej niż 40% i nie więcej niż 49% 

składu Rady. 
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3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Rady nie mogą pozostawać                           

z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa do 

drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia lub podległości z tytułu 

zatrudnienia.  

4. Członek Rady nie może równocześnie być członkiem innego organu Stowarzyszenia 

oraz być pracownikiem etatowym Stowarzyszenia.  

5. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

6. Organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie 

Członków.  

 

 

§ 33 

 

Do kompetencji Rady należy: 

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR 

2) przygotowanie bądź opiniowanie zmian w LSR , a w szczególności zasad  i kryteriów 

wyboru operacji 

3) ustalenie kwoty wsparcia 

 

Rozdział VI 

Majątek, fundusze i sprawy finansowe 

§ 34 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz 

środki pieniężne. 

 

§ 35 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki,  

c) wpływy z własnej działalności z wyłączeniem działalności gospodarczej, 

d) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

e) subwencje i dotacje, 

 

2. Wszelkie środki uzyskane przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność statutową 

Stowarzyszenia,  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 36 

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub inny 

członek Zarządu upoważniony przez Zarząd, 

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają 

dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.  
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§ 37 

 

1. Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże członkowie 

organów Stowarzyszenia mogą otrzymać: 

a) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach, 

b) diety 

             zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków regulującym te                                                                             

            kwestie. 

2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Prezes Stowarzyszenia 

3. Stosunek pracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady  muszą wykonywać swoje obowiązki 

osobiście. 

5.  Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracownicy Biura LGR   nie   mogą 

prowadzić odpłatnej działalności lub świadczenia pracy, polegającej na doradztwie w 

przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub ubieganiu się o pomoc przyznawaną   

w ramach Priorytetu „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu 

Operacyjnego „ Rybactwo i Morze 2014-2020 ”. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

   § 38 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie i w drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później) – bez 

względu na liczbę obecnych członków. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych                

w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. 

prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

        Zarząd: 

     

1) Cezary Cieślukowski      ………………………………………………. 

 

2) Zdzisław Gobczyński     ……………………………………………….. 

 

3) Romuald Jadeszko          ……………………………………………….. 

 

4) Maciej Kamiński            ……………………………………………….. 

 

      5) Stanisław Żukowski       ……………………………………………….. 

 


