PROJEKT
STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA
"ZALEW WIŚLANY"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
działającym w oparciu o partnerstwo trójsektorowe, posiadającym następujące
cele niezarobkowe:
1)

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od
rybactwa;

2)

aktywizowanie
rybactwa;

3)

złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;

4)

wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym
potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000;

5)

realizacja strategii rozwoju lokalnego (LSR) w rozumieniu art. 2 pkt 19
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 uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
1303/2013”;

6)

zakończenie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, o
której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72 poz. 619, z późn. zm.);

społeczności

zamieszkujących
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obszary

zależne

od

7)

ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów
historyczno – kulturowych;

8)

rozwój turystyki;

9)

popularyzacja i rozwój
nowoczesnych technologii;

produkcji

wyrobów

regionalnych

oraz

10) upowszechnianie i promocja zdrowego stylu życia oraz uprawiania sportu;
11) integracja osób niepełnosprawnych.
2.

Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, o której mowa w art. 4 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą o RLKS” oraz rybacką lokalną grupą
działania, o której mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
508/2014”.

§2
Stowarzyszenie w swojej działalności uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz nowoczesne
technologie.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Braniewo.

§4
1.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną działając na podstawie przepisów:
1)

ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1393);

2)

rozporządzenia nr 1303/2013;

3)

rozporządzenia nr 508/2014;

4)

ustawy o RLKS;

5)

niniejszego Statutu.
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2.

Organem nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o RLKS.

§5
1.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub zbliżonym profilu działania lub celach. Decyzję o przystąpieniu
do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków Zarządu.

2.

Stowarzyszenie działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.

3.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
określonych w przepisach prawa. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej
podejmuje Zarząd.

Rozdział II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)

organizowanie, finansowanie, realizację:
a)

przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b)

imprez takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy służących
promocji regionu oraz umacnianiu jego tożsamości kulturowej,

c)

działalności promocyjnej i informacyjnej;

2)

budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w celu
wymiany doświadczeń i informacji, wspólnego podnoszenia wiedzy
i umiejętności oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć integrujących
działania członków;

3)

współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

4)

propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od
rybactwa, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno interesów
gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz
krajobrazu kulturowego i przyrodniczego;
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5)

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

6)

aktywne uczestniczenie w kreowaniu polityki państwa
Europejskiej wobec obszarów zależnych od rybactwa;

7)

podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem
zewnętrznych z funduszy krajowych i zagranicznych;

8)

opracowanie, przyjęcie a następnie wdrażanie LSR w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, finansowanego ze środków
Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego (EFMR), w tym:

9)

oraz

Unii

środków

a)

prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania
projektów związanych z realizacją LSR;

b)

ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o przyznanie
pomocy w związku z realizacją LSR;

c)

realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5
ustawy o RLKS;

d)

realizację operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3
pkt 2 ustawy o RLKS;

e)

realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy, o których mowa
w art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

składanie do właściwych instytucji wyjaśnień, dokumentów, sprawozdań a
także poddawanie się badaniom, audytom i kontrolom w zakresie i na
zasadach, jakie wynikają z przepisów regulujących wdrażanie lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6
oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do zakończenia
realizacji tej strategii.

§7
Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach dopuszczonych prawem.

§8
1.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy
swoich członków.

2.

Członkom Stowarzyszenia może przysługiwać wynagrodzenie, diety, nagrody,
zwrot kosztów oraz wydatków poniesionych w trakcie realizacji zadań
wyznaczonych przez Stowarzyszenie lub wykonywania obowiązków
związanych z pełnieniem funkcji w organach Stowarzyszenia.
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3.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
i prowadzić Biuro Stowarzyszenia. Zakres zadań oraz zasady funkcjonowania
Biura Stowarzyszenia określa jego Regulamin.

4.

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać swoich
członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych;

2)

członków wspierających.

§10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być podmiot, który:
1)

jest przedstawicielem sektora:
a)

publicznego, na który składają się w szczególności: jednostki
samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa;
uczelnie publiczne, jednostki badawczo - rozwojowe, instytucje
naukowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z
wyłączeniem przedsiębiorców;

b)

społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz związki zawodowe,
stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia, w
tym w szczególności organizacje zrzeszające przedstawicieli sektora
rybackiego;

c)

gospodarczego, na który składają się podmioty prowadzące
działalność gospodarczą oraz rolnicy i rybacy;

2)

działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR;

3)

złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty na podstawie uchwały
Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 1
niniejszego Statutu.

§11
5

1.

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)

propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w działaniach
na rzecz ich realizacji;

2)

przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

3)

opłacać składki członkowskie;

4)

brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1)

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2)

składać Zarządowi
Stowarzyszenia;

3)

brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

Stowarzyszenia

wnioski

dotyczące

działalności

§12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna
popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca mu materialnego lub finansowego
wsparcia na cele statutowe.

§13
Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z tym,
że nie mają czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia oraz nie są
zobowiązane do uiszczania składek członkowskich.

§14
1.

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1)

złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;

2)

pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;

3)

skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;
a)

za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz
Stowarzyszenia;

b)

z powodu niepłacenia składek w okresie 3 miesięcy od upływu
terminu płatności, określonego w uchwale wydanej przez Walne
Zebranie Członków na podstawie §16 ust. 6 pkt 15, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do uregulowania należności;
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4)

wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu
innych przyczyn niż określonych w pkt 3 skutkujących uszczerbkiem na
dobrym imieniu Stowarzyszenia;

5)

śmierci.

2.

Stwierdzenie utraty członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 5 następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.

3.

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, od
której członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o utracie
członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.

4.

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 4 następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków i
jest ostateczna.

5.

W przypadku zaległości w zapłacie składek członkowskich, niezależnie od
sankcji wskazanej w ust. 3, Stowarzyszenie jest uprawnione do ich
dochodzenia od swoich aktualnych lub byłych członków na drodze sądowej.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§15

1.

Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna,

4)

Rada.

2.

Członek Rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu ani
pracownikiem Stowarzyszenia.

3.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady wynosi 5 lat. W przypadku
wygaśnięcia mandatu członka któregokolwiek z tych organów przed upływem
kadencji tego organu, wybór nowego członka na jego miejsce następuje na
okres pozostały do upływu kadencji organu.

4.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu uchwały organów
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
danego organu.
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5.

Członkowie Zarządu i Rady powinni posiadać wiedzę niezbędną do
wykonywania czynności związanych z realizacją przez Stowarzyszenie LSR.
Sposób weryfikacji tej wiedzy oraz konsekwencje związane z negatywnymi
wynikami przeprowadzonej weryfikacji określają regulaminy tych organów.

§16
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne
Zebranie Członków może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

2.

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.

3.

W Walnym Zebraniu Członków każdemu
Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

4.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej jeden raz na
rok. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia publikując na stronie
internetowej Stowarzyszenia ogłoszenie o posiedzeniu, a także wysyłając do
członków Stowarzyszenia stosowną informację drogą elektroniczną (poczta
e-mail), a w przypadku gdy dany członek Stowarzyszenia nie posiada takiego
adresu, Stowarzyszenie informuje go w inny, wskazany przez niego wcześniej
sposób, przy czym w każdym wypadku zawiadomienie powinno nastąpić co
najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Porządek obrad wraz z wszystkimi
materiałami udostępnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz
w siedzibie Stowarzyszenia.

5.

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która
zgodnie z § 15 ust. 4 jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne
Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, który może zostać
wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. O możliwości odbycia
Walnego Zebrania Członków w drugim terminie członkowie są powiadamiani
jednocześnie w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może się
odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków
Stowarzyszenia.

6.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

członkowi

zwyczajnemu

1)

uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

2)

uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;

3)

ustalanie liczby oraz powoływanie i odwołanie członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Rady;
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4)

uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;

5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Rady;

6)

udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

7)

ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia;

8)

rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących sporów powstałych
między członkami władz Stowarzyszenia na tle ich działalności
w Stowarzyszeniu;

9)

dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków
Zarządu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków opowie się za wyborami w
głosowaniu jawnym;

10) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących naruszeń Statutu,
uchwał władz i działań przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu
Stowarzyszenia przez jego członków;
11) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dotyczących skarg na działalność
władz Stowarzyszenia;
12) pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu;
13) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 14 ust. 3;
14) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad;
15) ustanawianie wysokości, terminów zapłaty oraz zasad opłacania składek
członkowskich;
16) decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia
przeznaczenia majątku likwidowanego Stowarzyszenia;

oraz

17) przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia;
18) ustalanie zasad i warunków wypłaty świadczeń dla członków organów
Stowarzyszenia;
19) uchwalanie i dokonywanie zmian w LSR oraz w dokumentach
stanowiących załącznik do LSR lub w dokumentach bezpośrednio
związanych z realizacją tych strategii;
20) wykonywanie czynności niezbędnych do zakończenia realizacji lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6.
7.

Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy
obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku
braku quorum, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchwały w sprawie,
o których mowa w poprzednim zdaniu mogą zostać podjęte, jeżeli zagłosują za
9

nimi 3/5 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu
Członków. Postanowień ust. 5 dotyczących możliwości podjęcia uchwały
w drugim terminie nie stosuje się
8.

9.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 7 dni przez
Zarząd:
1)

z jego inicjatywy;

2)

na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3)

na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków informuje się członków
Stowarzyszenia w sposób określony w ust. 4.

§17
1.

Zarząd liczy 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków tego zebrania i składa się z Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika.

2.

Prezes kieruje pracami Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes.

3.

Do kompetencji Zarządu należy:
1)

przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
Stowarzyszenia;

2)

kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym
jego działalnością organizacyjną i finansową;

3)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

4)

reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, zgodnie
z zasadami ustalonymi w ust. 4 i 5;

5)

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

6)

opracowywanie projektu LSR oraz projektów dokumentów stanowiących
załącznik do LSR lub dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją
tych strategii, a także przygotowanie projektu aktualizacji LSR,
dokumentów stanowiących załącznik do niej lub bezpośrednio związanych
z ich realizacją;

7)

wykonywanie czynności związanych z realizacją LSR, w zakresie w jakim
czynności związane z realizacją tych dokumentów nie zostały zastrzeżone
dla innych organów Stowarzyszenia lub Biura Stowarzyszenia;

8)

określanie lokalizacji siedziby Biura Stowarzyszenia;

9)

zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia;
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10) powoływanie oraz koordynowanie prac zespołów eksperckich;
11) rozpatrywanie sprawozdań
Stowarzyszenia;

i

wniosków

jednostek

organizacyjnych

12) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków
sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
13) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady za udział w
posiedzeniach, na których odbywa się ocena operacji lub ustalanie kwoty
wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów
przeprowadzanych przez Stowarzyszenie w związku z realizacją LSR,
albo na których rozpatrywane są złożone przez wnioskodawców protesty
od oceny operacji dokonanej przez Radę;
14) zwalniania z
przypadkach;

płacenia

składek

członkowskich

w

uzasadnionych

15) uchwalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia.
4.

Z zastrzeżeniem ust. 5 do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania
oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków
Zarządu samodzielnie.

5.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i rozporządzania mieniem w imieniu
Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.

6.

Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili powołania nowego Zarządu.

7.

W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimalnej liczby
członków tego organu określonej w ust. 1 wybory uzupełniające przeprowadza
się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

8.

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach
z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale Komisji lub w danej sprawie pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§18
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna liczy 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.

3.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, lub
Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia włącznie lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
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5.

Członkowie Komisji
Stowarzyszenia.

Rewizyjnej

nie

mogą

6.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

być

zatrudniani

w

Biurze

1)

sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod
względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa,
postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

2)

przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności
Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych
kontroli oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;

3)

opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu;

4)

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Statutu przez Zarząd;

5)

dokonywanie ewaluacji funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji LSR
lub innych działań związanych z oceną całokształtu funkcjonowania
Stowarzyszenia

7.

Komisja Rewizyjna może przeprowadzać wśród członków Zarządu i Rady
egzaminu ze znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych z
wdrażaniem LSR a także procedur związanych z realizacją przez
Stowarzyszenie LSR;

8.

Komisja Rewizyjna może żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących
działalności Stowarzyszenia i jego organów. Członkowie Komisji Rewizyjnej
mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9.

W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej
liczby określonej w ust. 1, wybory uzupełniające przeprowadza się na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

10. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna wybierze ze swego grona nowego
Przewodniczącego.

§19
1.

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.

Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W skład Rady wchodzi od 5 do 15 osób, w tym przedstawiciele sektora
społecznego, gospodarczego i publicznego oraz co najmniej jeden:
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1)

przedsiębiorca,

2)

rybak,

3)

kobieta,

4)

osoba poniżej 35 roku życia

- przy czym przedstawiciele żadnej z grup interesu, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit.
b rozporządzenia nr 1303/2013 nie mogą posiadać więcej niż 49 % praw głosu.
4.

W przypadku członków Rady będących osobami prawnymi, działają oni
w Radzie przez jednoosobowy organ uprawniony do reprezentowania tej osoby
prawnej albo przez należycie umocowanego pełnomocnika. W przypadku
działania przez pełnomocnika, osoba prawna umocowuje wyłącznie jedną
osobę do działania w Radzie na cały okres kadencji tego organu. Zmiana takiej
osoby jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, za
uprzednim pisemnym poinformowaniem Zarządu.

5.

Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady.

6.

Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.

7.

Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
1)

złożenia rezygnacji;

2)

choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

3)

naruszenia postanowień Statutu;

4)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności;

5)

systematycznego uchylania się od pracy w Radzie lub wykazywania się
rażącą nieznajomością postanowień Statutu, procedur związanych
z wyborem operacji w ramach LSR, przepisów ustawy o RLKS oraz
postanowień Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

8.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty
wsparcia w ramach realizacji LSR, zgodnie art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o RLKS
oraz z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013.

9.

Uchwały Rady dotyczące wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, o których
mowa w ust. 8 podejmowane są z zachowaniem parytetów, o których mowa
w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

10. Rada działa w oparciu o regulamin, w którym zawarte są m.in. postanowienia
dotyczące:
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1)

wyłączenia członka Rady z czynności związanych z oceną operacji
w okolicznościach, co do których zachodzić może podejrzenie jego
stronniczości;

2)

kompetencji, jakie powinien posiadać i rozwijać członek Rady a także
sposobu ich weryfikacji;

3)

zasad dokonywania oceny operacji oraz ustalania kwoty wsparcia.

11. Członkowie Rady zobowiązani są do znajomości postanowień LSR, przepisów
prawa związanych z wdrażaniem LSR a także stosowanych przez
Stowarzyszenie procedur dotyczących realizacji LSR.
12. W przypadku zmniejszenia się składu Rady poniżej minimalnej liczby określonej
w ust. 1 albo gdy w wyniku zmniejszenia się składu Rady naruszony zostanie
parytet, o którym mowa w ust. 3, albo gdy zabraknie członków Rady
spełniających wymagania określone w ust. 3, wybory uzupełniające
przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
13. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Komisja Rewizyjna wybierze ze
swego grona nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§20
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
zapisów, dotacji, dofinansowania do realizacji operacji i projektów
pochodzącego ze środków Unii Europejskiej oraz ofiarności publicznej.

2.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§21
1.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej na podstawie § 16 ust. 7 lub w innych przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa.

2.

Podejmując uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne
Zebranie Członków wskazuje organizacje, które nie prowadzą działalności
zarobkowej i których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia, na rzecz
których zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia pozostały po zakończeniu
procesu likwidacji Stowarzyszenia.
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§22
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o RLKS.
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