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Załącznik do uchwały nr 105/2015 

Walnego Zebrania członków LGD MM z dnia 14.04.2015 

 

STATUT 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych.  

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z jakimkolwiek wyznaniem.  

3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna Grupa 

Rybacka.  

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, 

poz. 855 z późn. zm.), 

2)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 

64, poz. 427 z późn. zm.), 

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 48 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 349), 

6) 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 
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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). 

7) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz. 619), 

8) 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 (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1),  

9) niniejszego statutu. 

§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Orzysz.  

2. Obszar działania Stowarzyszenia, zwany dalej „obszarem działania”, obejmuje następujące 

gminy: Gminę Pisz, Gminę Orzysz, Gminę Biała Piska, Gminę Ruciane-Nida, Gminę 

Mikołajki, Gminę Piecki, Gminę Mrągowo (wiejską), Gminę Sorkwity. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na obszarze całej 

Polski oraz poza jej granicami. 

4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.  

5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych  

przepisach szczegółowych.  

7. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki, nagrody i przyznawać je osobom  

fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.  

8. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na 

siedzibę Stowarzyszenia.  

§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania.  

2. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w 

granicach prawem dopuszczalnych. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  
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2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków.  

§ 6 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju, Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz w zakresie 

określonym w niniejszym statucie. Może także prowadzić działalność na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Stowarzyszenie może wykonywać zadania publiczne jako Lokalna Grupa Działania w 

ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. 

5. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 

działalność pożytku publicznego. 

6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia są:  

a) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z , 

b) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,  

c) nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z,  

d) wydawanie gazet 58.13.Z,  

e) działalność agentów turystycznych 79.11.A,  

f) wychowanie przedszkolne 85.10.Z.  

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

§ 7 

Celem działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszaru LGD „Mazurskie Morze” poprzez:  
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1) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania, zwanej dalej „LSR”.  

2) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru działania, zwanej 

dalej „LSROR”.  

3) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR oraz LSROR,  

4) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych 

od rybactwa, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 

poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk,  

5) aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki 

wiejskiej oraz sportu, 

6) działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

turystyki wiejskiej, 

7) promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego, 

8) promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wyrównywanie  

szans edukacyjnych, 

9) promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,  

10) promocja i rozwój turystyki i agroturystyki, 

11) promocja i upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

12) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) opracowanie, aktualizację i realizację LSR oraz LSROR,  

2) promocję obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze 

działania,  

3) mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze działania,  

4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa,  

5) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego,  
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6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi, na poziomie 

krajowym i międzynarodowym.  

7) wypowiadanie się w sprawach publicznych, w tym opiniowanie aktów prawnych 

dotyczących ważnych kwestii społecznych,  

8) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, odczytów, zebrań, dyskusji, 

konferencji, wykładów, sympozjów,  

9) organizowanie imprez kulturalnych, w tym w szczególności festiwali, koncertów, 

konkursów, targów, pokazów, wystaw,  

10) tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,  

11) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej,  

12) prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów,  

13) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku 

życia, 

14) przekazywanie dofinansowania na realizację projektów przez inne podmioty, 

15) tworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie: 

1) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z 

2) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z 

3) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B 

4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych – PKD 72.19.Z 

5) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.Z 

6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z 

7) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 

8) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 

85.51.Z 

9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B 

10) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z 

11) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z 
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12) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z 

13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z 

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie: 

1) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z 

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z 

3) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z 

4) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.Z 

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z 

6) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 

7) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z 

8) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z 

9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B 

10) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z 

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z 

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, o których mowa w § 7, i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) wspierających,  

3) honorowych.  
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Członkowie zwyczajni 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być:  

1) osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu 

województwa, 

2) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw 

publicznych, w szczególności pochodzące z obszarów wiejskich lub obszarów zależnych od 

rybactwa.  

§ 11 

1. Warunkiem ubiegania się o członkostwo zwyczajne jest złożenie pisemnej deklaracji o woli 

przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptowaniu statutu Stowarzyszenia.  

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet 

członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce 

Zarządu Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczne. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

1) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności,  

2) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,  

3) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,  

4) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w 

odrębnych regulaminach, 

5) korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.  

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,  

2) brać udział w pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie, w tym uczestniczyć w  

Walnych Zebraniach Członków, 

3) terminowo opłacać składki,  

4) przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,  
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5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.  

Członkowie wspierający 

§ 14 

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarowały 

wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.  

§ 15 

1. Warunkiem uzyskania członkostwa wspierającego jest złożenie pisemnej deklaracji 

następującej treści: „Akceptuję cele Stowarzyszenia, zobowiązuję się do wspierania 

Stowarzyszenia”. 

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet 

członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce 

Zarządu Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczne.  

§ 16 

Członkowie wspierający mają prawo do:  

1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym,  

2) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych 

regulaminach, 

3) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.  

§ 17 

Członkowie wspierający mają obowiązek promować działalność Stowarzyszenia.  

Członkowie honorowi 

§ 18 

1. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, szczególnie zasłużone dla 

realizacji celów Stowarzyszenia  

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy ma prawo brać udział w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia z 

głosem doradczym.  

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.  
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§ 19 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,  

2) śmierci lub utraty osobowości prawnej, 

3) wykluczenia przez Zarząd w następujących przypadkach:  

a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

b) braku obecności na Walnych Zebraniach Członków, 

c) działalności na szkodę Stowarzyszenia, lub działalności mogącej mieć wpływ na utratę 

dobrego imienia Stowarzyszenia, 

d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

e) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

f) nieuregulowania składek członkowskich. 

2. Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych, wspierających i 

honorowych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 

dni od daty otrzymania uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa w 

Stowarzyszeniu. 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 20 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej 

„Walnym Zebraniem Członków”.  

§ 21 

Organami Stowarzyszenia są:  

1) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,  

2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”,  

3) Rada Stowarzyszenia, zwana dalej „Radą”,  

4) Komitet Decyzyjny, zwany dalej „Komitetem”.  

§ 22 

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
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2. Wybory do wszystkich organów Stowarzyszania odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby Członków 

Zwyczajnych uprawnionych do głosowania.  

3. Członków organów Stowarzyszenia wybiera się spośród obecnych Członków Zwyczajnych, 

przy czym co najmniej 50% stanowią przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w 

szczególności: przedstawiciele sektora rybackiego, przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety wiejskie, 

młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia. 

4. W skład organu zarządzającego i organu kontroli mogą zostać wybrane tylko osoby, które nie 

były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie organu kontroli nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Członkowie organów stowarzyszenia nie mogą prowadzić odpłatnej działalności lub 

świadczenia pracy polegającej na doradztwie, wnioskodawcom ubiegającym się o 

dofinansowanie za pośrednictwem LGD Mazurskie Morze, w przygotowaniu wniosków o 

dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 – 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013”. 

7. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka organów Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji można uzupełnić składy osobowe tych organów na zasadach określonych w ust. 2, 

na okres do końca danej kadencji.  

 

Walne Zebranie Członków 

§ 23 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 24 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:  

1) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,  

2) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.  

§ 25 

1. Walne Zebranie Członków w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów 

Stowarzyszenia zwoływane jest na miesiąc przed upływem kadencji tych organów. 
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2. Do czasu dokonania wyborów do organów Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowi 

ich członkowie pełnią swoje funkcje, z wyłączeniem prawa przyjmowania nowych członków 

Stowarzyszenia. 

§ 26 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej jeden raz 

na sześć miesięcy, przy czym sprawozdawcze Walne Zebranie Członków powinno być 

zwołane nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.  

2. Powiadomienie członków Walnego Zebrania odbywa się przy pomocy pisemnych 

zawiadomień. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, oraz datę, godzinę i 

miejsce posiedzenia, oraz wskazanie kolejnego terminu posiedzenia, z tym samym 

porządkiem, w przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie. 

§ 27 

1. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołuje odpowiednio Zarząd lub 

Komisja Rewizyjna w sposób, o którym mowa w § 26 ust. 2.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd celem rozstrzygnięcia spraw 

wykraczających poza sprawy zwykłego zarządu, wymagających niezwłocznego załatwienia.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty wpłynięcia wniosku.  

4. Komisja Rewizyjna, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli w terminie i 

trybie, o którym mowa w § 26 ust. 1 nie zostanie ono zwołane.  

§ 28 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,  

2) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,  

3) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o których mowa w §21.  

4) uchwalanie LSR oraz LSROR,  

5) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

6) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz określenie maksymalnej sumy zobowiązań, 

jakie może zaciągać Zarząd w danym roku, bez zgody Walnego Zebrania Członków, z 

zastrzeżeniem ust. 2,  

7) wyrażanie zgody na obciążanie majątku lub zbycie bądź obciążanie nieruchomości,  
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8) ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,  

9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia, o 

których mowa w §21,  

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji. 

2. Zaciąganie zobowiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, wynikających z LSR oraz LSROR, nie wymaga zgody Walnego Zebrania 

Członków. 

§ 29 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem 

wyborów i odwoływania członków organów Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter 

tajny.  

2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, 

przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zebraniu 

Członków.  

3. Walne Zebranie Członków odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.  

§ 30 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie odbywa się w drugim 

terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 26 ust. 2. W tym terminie 

uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość 

obecnych członków.  

3. Sposobu podejmowania uchwał, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się do spraw 

związanych ze zmianą statutu i rozwiązaniem Stowarzyszenia. Sprawy te reguluje § 52 i 53. 

4. Każdemu zwyczajnemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.  

Zarząd 

§ 31 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi od 7 do 14 

osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. W składzie Zarządu nie może być mniej 

niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn a także nie mniej niż 50% przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: przedstawicieli sektora rybackiego, 

przedsiębiorców, rolników, kobiet wiejskich, młodych ludzi oraz ich stowarzyszeń.  
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2. Powołanie Zarządu rozpoczyna się od powołania Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych 

członków Zarządu. Nowo powołany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród 

swoich członków dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.  

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.  

4. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.  

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz pracy Zarządu określają stosowne 

regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.  

§ 32 

1. Odwołanie członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków następuje w przypadku:  

1) złożenia rezygnacji, 

2) naruszenia postanowień niniejszego statutu,  

3) rażącego naruszenia obowiązków,  

4) innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji.  

2. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym 

samym Walnym Zebraniu Członków. 

§ 33 

Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 

ubiegły, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.  

§ 34 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go 

na zewnątrz, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,  

7) opracowanie i wdrażanie LSR oraz LSROR,  

8) przygotowanie projektów wynikających z LSR oraz LSROR i ich realizacja,  
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9) organizowanie i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej,  

10) ustalanie projektu budżetu,  

11) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia,  

12) ustalanie struktury organizacyjnej Biura Stowarzyszenia,  

13) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,  

14) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.  

§ 35 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

dwa miesiące. 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 

jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa 

Zarządu.  

§ 36 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni 

są dwaj członkowie Zarządu, tj. Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie z innym 

członkiem Zarządu.  

§ 37 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kierującą pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi.  

Komisja Rewizyjna 

§ 38 

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia.  

§ 39 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków 

spośród członków lub przedstawicieli członków zwyczajnych: Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

2. Członkowie Zarządu, Rady i Komitetu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.  

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
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1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa,  

2) występowanie do Zarządu z wnioskami i żądaniami wyjaśnień,  

3) przedstawianie projektów uchwał i wniosków Walnemu Zebraniu Członków,  

4) składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  

5) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sposób, o którym mowa w § 

26 ust. 2. 

§ 41 

1. W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów i ksiąg, żądania wyjaśnień i składania sprawozdań, a także 

korzystania z pomocy i opinii rzeczoznawców, biegłych i specjalistów.  

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu z głosem 

doradczym. 

§ 42 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 

na pół roku.  

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie nieobecności 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępcy.  

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a w 

przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Rada 

§ 43 

Rada jest organem Stowarzyszenia, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów, 

które mają być realizowane w ramach LSR.  

§ 44 

1. W skład Rady wchodzi od 7 do 14 osób. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie 

Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. Rada, co najmniej w 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich 

podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym 
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organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Powołanie Rady rozpoczyna się od powołania Przewodniczącego Rady, a następnie 

pozostałych członków. Nowo powołana Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród 

swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.  

4. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem innych organów stowarzyszenia  lub 

być zatrudnionym w biurze stowarzyszenia.  

5. Szczegółowe zasady pracy Rady określa regulamin pracy Rady uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków.  

§ 45 

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie 

nieobecności Przewodniczącego Rady lub jego braku – Wiceprzewodniczący Rady.  

2. Przebieg posiedzeń jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym 

posiedzeniu Rady .Zatwierdzony protokół podpisuje Sekretarz Rady.  

3. Poszczególnych Członków Rady można odwołać w każdym czasie.  

§ 46 

Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci lub rezygnacji członka lub odwołania.  

Komitet 

§ 47 

Komitet jest organem Stowarzyszenia, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór 

operacji, które mają być realizowane w ramach LSROR.  

§ 48 

1. W skład Komitetu wchodzi od 7 do 14 osób.  

2. Komitet jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  

3. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów, o których mowa w art. 8 

ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, przy czym, co najmniej połowę członków Komitetu 

stanowią przedstawiciele: 

1) podmiotów sektora społecznego,  

2) podmiotów sektora gospodarczego, w tym przedstawiciele sektora rybactwa.  
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4. Powołanie Komitetu rozpoczyna się od powołania Przewodniczącego Komitetu, a następnie 

pozostałych członków Komitetu. Nowo powołany Komitet na pierwszym posiedzeniu 

wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Komitetu i Sekretarza Komitetu. 

5. Członek Komitetu nie może być równocześnie członkiem innych organów stowarzyszenia 

lub być zatrudnionym w biurze stowarzyszenia. 

6. Szczegółowe zasady pracy Komitetu określa regulamin pracy Komitetu uchwalony przez 

Walne Zebranie Członków. 

§ 49 

1. Komitet obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie 

nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub jego braku – Wiceprzewodniczący Komitetu.  

2. Przebieg posiedzeń jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym 

posiedzeniu Komitetu. Zatwierdzony protokół podpisuje Sekretarz Komitetu.  

3. Poszczególnych Członków Komitetu można odwołać w każdym czasie.  

§ 50 

Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek śmierci lub rezygnacji członka Komitetu lub 

odwołania.  

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 51 

1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:  

14) ze składek członkowskich i wpisowego,  

15) z darowizn, spadków i zapisów,  

16) z dochodów z własnej działalności gospodarczej, 

17) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

18) odpłatnej działalności statutowej, 

19) z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

20) z ofiarności publicznej, 

21) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 
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22) z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia 

usług.  

2. Składki członkowskie mogą być wpłacane jednorazowo lub kwartalnie na rachunek bankowy 

Stowarzyszenia. 

3. W ramach działalności stowarzyszenia zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 52 

Zmiana statutu Stowarzyszenia może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

§ 53 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w 

niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 


