Załącznik Nr 1 do Uchwały numer 3 w sprawie zmian
treści Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemi Mińskiej z Walnego Zebrania Członków LGD
Ziemi Mińskiej z dn. 22.05.2013r

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
§1
Stowarzyszenie — lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych, którego celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz działania na
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:
1) rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój obszarów rybackich,
2) budowanie i promocja wizerunku regionu,
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych na terenie działania stowarzyszenia i zamieszkujących obszary
zależne od rybactwa,
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności,
5) wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
6) wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
7) wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i
organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji i samorządności,
8) działanie na rzecz profilaktyki oraz poprawy jakości życia mieszkańców,
9) wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
10) wspieranie rozwoju turystyki,
11) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
lokalnych tradycji i sztuki oraz produktów regionalnych,
12) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
13) wspieranie przedsiębiorczości,
14) przeciwdziałanie bezrobociu,
15) zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
16) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
17) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i
gospodarczej,
18) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
19) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju
gospodarki społecznej,
20) wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
mieszkańców,
21) złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mińsk Mazowiecki.
§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 7 marca 2007 o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427),
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
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Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 227 z 21.10.2005, str. 1), ustawy z 3 kwietnia 2009r o wspieraniu
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 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L
120/1 z 10.5.2007) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub
szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i
wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
2) organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i
poligraficznej, w tym:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c) tworzenie stron internetowych,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym,
3) organizowanie i finansowanie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
inwestycyjnych związanych z realizacja wypracowanej strategii,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi,
5) organizowanie i finansowanie punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa,
poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich,
6) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, programów
radiowych i telewizyjnych,
7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
8) organizowanie konkursów i stypendiów, przedsięwzięć wymiany młodzieży,
9) wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych
i innowacyjnych środków przekazu,
10) wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna
z celami Stowarzyszenia,
11) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi turystyki, w tym:
a) wspieranie tworzenia gospodarstw agro- i ekoturystycznych,
b) promowanie lokalnej turystyki,
c) wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej w tym inwentaryzacje, oznakowanie,
odrestaurowanie zabytków,
d) budowa infrastruktury turystycznej.
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12) prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania zgodnie z osią 4
Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
13) prowadzenie innych działań przewidzianych w rozporządzeniu MRiRW w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy
finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Ustawa z
dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z
udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - Dz. U. Nr 72, poz. 619):
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
b) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa,
c) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR),
d) złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim,
e) organizowanie i promowanie połowu, chowu lub hodowli ryb, skorupiaków,
mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie.
14) opracowanie i przyjęcie LSROR dla obszaru działania LGR,
15) rozpowszechnianie założeń LSROR;
16) realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR;
17) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z
realizacją LSROR;
18) 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;
19) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w
Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013”;
§8
1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków. Może
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, w tym również może powierzyć
konkretne zakresy obowiązków poszczególnym Członkom Stowarzyszenia za
wynagrodzeniem.
Wysokość wynagrodzenia ustala Zarząd wg zapisów §17 Statutu. W przypadku dotyczącym
Prezesa Zarządu - umowę zawiera dwóch Członków Zarządu wskazanych w Uchwale
Zarządu
2. Członkowie Organów Decyzyjnych za posiedzenia związane z wyborem operacji do
dofinansowania otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5% średniego wynagrodzenia brutto
w gospodarce, za każdy dzień posiedzenia.
§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
osoba fizyczna, która:
spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego
działania ,
c) złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:
1.
1)
a)
b)
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a) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia i wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu,
b) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego dokona wpłaty wpisowego na pokrycie
kosztów rejestracji Stowarzyszenia w KRS lub faktycznie poniesionych kosztów wpisów
i koniecznych zmian w dokumentach. Wysokość kosztów określa Zarząd.
2. Złożenie deklaracji członkowskiej o której mowa w ust. 1 pkt.1 lit c nie dotyczy osób
będących założycielami Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna w tym
jednostka samorządu terytorialnego chcąca przekazać środki finansowe, darowiznę
rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz stowarzyszenia nie starając się o
członkowstwo zwyczajne. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje
Zarząd, podejmując stosowną uchwałę.
4. Osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego będące członkami
Stowarzyszenia są reprezentowane przez ustanowionego w tym celu przedstawiciela.
Przedstawiciel nie może reprezentować więcej niż jednego członka LGD.
§ 10
Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej
zwykłą większością głosów.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
przestrzegać postanowień Statutu;
opłacać składki członkowskie;
brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym;
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)

§ 12
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w
jego dobre imię,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3.

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
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4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 stwierdza Zarząd w formie
uchwały. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 13
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych i
wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
§ 14
Organami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Rada LGD;
Komisja Rewizyjna;
Komitet.
Można być członkiem jednego organu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady LGD lub
Komitetu. .
3. Kadencja Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej i Komitetu wynosi 4 lata i trwa od
Walnego Zebrania, na którym organy Stowarzyszenia zostały wybrane do Walnego
Zebrania, które dokona wyboru organów Stowarzyszenia na następną kadencję.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
2.

4. Członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, Komitetu są wybierani na 4-letnią
kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Rady LGD , Komisji Rewizyjnej i Komitetu.
Mandat członków Zarządu, Rady LGD , Komisji Rewizyjnej i Komitetu wygasa z chwilą
wyboru nowych członków Zarządu, Rady LGD , Komisji Rewizyjnej i Komitetu na
następną kadencję. Wybory władz muszą odbyć się na pierwszym Walnym Zebraniu, w
roku, w którym upływa 4-letnia kadencja.
5. Mandat członka Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej lub Komitetu wygasa przed
upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów członków
zwyczajnych biorących udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej
lub Komitetu przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia nie więcej
niż połowy składu na okres do upływu kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej lub
Komitetu wymienione organy Stowarzyszenia działają w zmniejszonym liczebnie
składzie.
8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej
lub Komitetu poniżej połowy, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie w celu
uzupełnienia składu Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej lub Komitetu na okres do
upływu kadencji. Zwołanie posiedzenia Zarządu w tej sprawie przysługuje dowolnemu
członkowi Zarządu.
§ 15
Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej.
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§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1a. Członek zwyczajny może brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia tylko osobiście.
1b. Osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego będące członkami Stowarzyszenia
biorą udział w Walnym Zebraniu przez ustanowionego w tym celu przedstawiciela.
Przedstawiciel nie może reprezentować więcej niż jednego członka. W przypadku
reprezentowania osoby prawnej lub jednostki samorządu terytorialnego przez osobę
należącą do stowarzyszenia jako osoba fizyczna, członkostwo takiej osoby zawiesza się
na czas reprezentacji.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej dwa razy w roku lub na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie lub w każdy
inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Do czasu wyłonienia pierwszego składu organów Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków zwołuje Komitet Założycielski.
4. Dla ważności uchwał Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd
goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej, Rady LGD, Komitetu LGR;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady LGD, Komitetu, z
zastrzeżeniem § 17 ust. 3 ;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w
szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie;
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
11) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za poprzedni okres sprawozdawczy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do
głosowania.
8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu
jeden głos.
§ 17
1. W skład Zarządu wchodzi od 7 do 14 osób: po dwie spośród osób fizycznych lub osób
prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie gminy
będącej członkiem Stowarzyszenia, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i 10
Członków Zarządu. Członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika
wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub jawnym(w zależności od podjętej
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2.
3.
4.
5.

6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
7.

8.

uchwały Walnego Zebrania Członków) zwykłą większością głosów spośród członków
Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go
wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
Wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje Zebranie Założycielskie.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję Prezesa, Wiceprezesa,
Skarbnika w trakcie kadencji, Zarząd, po uzupełnieniu składu liczbowego, wybiera
spośród siebie osoby do pełnienia funkcji Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika na czas do
końca kadencji.
Do kompetencji Zarządu należy:
Przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia;
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
zwoływanie Walnego Zebrania;
ustalanie wysokości składek członkowskich;
powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura;
ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia;
ustalanie regulaminu Zarządu;
ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu
jednoosobowo, a do zaciągania zobowiązań majątkowych dwóch członków Zarządu w
tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 18
Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Organizację i zasady
funkcjonowania Biura określa regulamin Biura.
§ 19
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 4 do 7 osób, po jednej spośród osób fizycznych
lub osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie
gminy będącej członkiem Stowarzyszenia, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i
do 5 członków Komisji Rewizyjnej. Członków Komisji Rewizyjnej w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym lub jawnym(w zależności od podjętej uchwały Walnego Zebrania Członków)
zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z osobami wchodzącymi w skład Zarządu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na
Walnym Zebraniu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
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4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5) Opiniowanie sprawozdań finansowych.

sprawozdanie

finansowe

§ 20
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków
tego Stowarzyszenia.
2. Liczba członków Rady LGD jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z
zastrzeżeniem ust 3.
3. Rada LGD w co najmniej 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 organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i
kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
4. Do kompetencji Rady LGD należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) uchwalenie regulaminu działania Rady LGD zapewniającego:
a) przejrzystość podejmowania decyzji;
b) demokratyczność podejmowania decyzji;
c) jawność podejmowania decyzji.
5. Wybór operacji o których mowa w ust 4 dokonywany jest w formie uchwały Rady LGD,
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Komitet jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród
Członków
tego
Stowarzyszenia
i
składa
się
z
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych Członków.
2. Liczba członków Komitetu jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z
zastrzeżeniem ust 3.
3. Komitet wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. 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.
6. Do kompetencji Komitetu należy:
1) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich,
2) uchwalenie regulaminu działania Komitetu zapewniającego:
a) przejrzystość podejmowania decyzji;
b) demokratyczność podejmowania decyzji;
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c) jawność podejmowania decyzji.
3) wybór operacji o których mowa w ust. 6 pkt. 1 dokonywany jest w formie Uchwały
Komitetu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 23
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
§ 24
Wyklucza się finansowania tej samej operacji z funduszu Lokalnej Grupy Działania i
Lokalnej Grupy Rybackiej.
§ 25
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa właściwy ze względu na
siedzibę Stowarzyszenia. ( Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, z późniejszymi
zmianami) oraz art. 16 ust. 1 pkt ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz.U. Nr. 72 poz. 619)).

Sekretarz Walnego Zebrania
Sebastian Zdanowicz

Przewodniczący Walnego Zebrania
Karol Chróścik

