Tekst jednolity
z dnia 7 września 2017 r.
STATUT
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, zwana dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Bielsku-Białej.
2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393);
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
z 2015 r. poz. 378), zwanej dalej „ustawą o RLKS”;
3) 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”.
2. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o RLKS.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2
ustawy o RLKS.
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Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
2. promowanie wzrostu gospodarczego, włączenie społeczne oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia
i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszaru śródlądowego zależnych od rybołówstwa,
3. realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19
rozporządzenia nr 1303/2013, zwanej dalej „LSR”,
4. łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim,
5. poprawa jakości życia społeczności rybackich, związanych z rybołówstwem,
6. działanie na rzecz ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnych
wartości obszarów rybackich,
7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
10. ochrona i promocja zdrowia,
11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17. podejmowanie działań związanych z nauką szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
18. podejmowanie działań związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
19. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
21. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
22. działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
23. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
24. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
25. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
27. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
28. promocja i organizacja wolontariatu,
29. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
33. tworzenie miejsc pracy.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowanie i realizację LSR finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014
- 2020, w tym:
a) rozpowszechnianie założeń LSR;
b) upowszechnianie informacji o:
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2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

warunkach i zasadach udzielania pomocy oraz ustalania kwoty wsparcia na realizację
operacji przyznawanej w związku z realizacją LSR,
 zasadach przyznawania grantów na realizację zadań w ramach projektów grantowych,
których beneficjentem jest Stowarzyszenie w związku z realizacją LSR,
 stosowanych przez Stowarzyszenie kryteriach wyboru operacji i kryteriach wyboru
grantobiorców,
 sposobie ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz
konkursów na wybór grantobiorców;
c) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją LSR;
d) ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o przyznanie pomocy;
e) wybór i ustalanie kwoty wsparcia dla operacji realizowanych w związku z wdrażaniem LSR;
f) realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o RLKS;
g) realizację operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o RLKS;
h) realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit c
rozporządzenia nr 1303/2013;
i) podejmowanie i realizację innych przedsięwzięć oraz działań na rzecz rozwoju obszarów
zależnych od rybactwa przewidzianych w LSR;
składanie do właściwych instytucji wyjaśnień, dokumentów, sprawozdań a także poddawanie się
badaniom, audytom i kontrolom w związku z zakończeniem realizacji przez Stowarzyszenie lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich, która była finansowana ze środków Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”;
przestrzeganie w swoich działaniach równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób
poniżej 35 roku życia;
wspieranie i stymulowanie przedsięwzięć mających na celu lub zmierzających do:
a) wzmocnienia konkurencyjności obszaru objętego LSR,
b) zróżnicowania struktury zatrudnienia na obszarze objętym LSR,
c) podniesienia wartości produktów rybactwa,
d) ochrony środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności obszaru objętego LSR,
e) regeneracji i rozwoju miejscowości, w których prowadzi się działalność rybacką,
f) przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej,
g) wspieranie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej, propagowanie ekoturystyki;
wspieranie infrastruktury turystycznej związanej z rybactwem oraz usług na rzecz małych
społeczności rybackich;
promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy obszarami zależnymi
od rybactwa oraz lokalnymi grupami działania, o których mowa w przepisach rozporządzenia
nr 1303/2013;
aktywizowanie społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw;
promocję obszarów rybackich na obszarze objętym LSR;
organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji i konkursów oraz wizyt studyjnych;
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji
obszaru objętego LSR, jego tożsamości gospodarczej i kulturowej, działalności promocyjnej
i informacyjnej oraz imprez sportowych;
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i innych publikacji,
 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym;
współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
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11)

wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez działania skierowane do przedsiębiorców, rolników
i innych osób fizycznych lub prawnych.

§9
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej swoich
członków. W zakresie wskazanym w §8 pkt. 5,8, 9 oraz 11 Stowarzyszenie może prowadzić działalność
statutową odpłatną lub nieodpłatną, w pozostałym zakresie prowadzi działalność nieodpłatną.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków
i prowadzić Biuro Stowarzyszenia. Zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Biura określa jego
Regulamin.
3. Pracownicy Biura zobowiązani są do znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych
z wdrażaniem LSR a także stosowanych przez Stowarzyszenie procedur dotyczących realizacji LSR.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§10
1. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie wspierający.
§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, z wyłączeniem
samorządu województwa, która:
1) działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR;
2) złoży pisemną deklarację członkowską zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zarząd;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
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 w terminach i w wysokości określonych w odrębnej uchwale
Walnego Zebrania Członków;
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków;
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
6) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

3.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana wspieraniem
realizacją celów statutowych Stowarzyszenia na zasadach ustalonych z Zarządem.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z tym, że nie mają oni
czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia oraz nie są zobowiązani do uiszczania składek
członkowskich.
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§13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zaangażowana lub zasłużona
w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.
2. Prawa członka honorowego są takie same, jak członka wspierającego, natomiast jego obowiązkiem jest
dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§14
Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
za wyjątkiem przyjęcia w poczet i pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, które
następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
§15
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 zalegania z zapłatą składek członkowskich za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe,
c) z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
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. 4,
Stowarzyszenie jest uprawnione do ich dochodzenia na drodze sądowej od swoich aktualnych lub byłych
członków.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§16
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
3. Członek Rady nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.
4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata. 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.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania członków danego organu.
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§17
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. 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 14 dni przed terminem Zebrania. Porządek udostępnia się na stronie
internetowej Stowarzyszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z jego inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia do Zarządu z takim
żądaniem;
3) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia - w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia do Zarządu
z takim żądaniem.
5. Jeżeli pomimo upływu określonego w ust. 4 terminu wyznaczonego na zwołanie nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków, Zarząd nie zwoła go, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane
jest przez Komisję Rewizyjną.
6. O nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków informuje się członków Stowarzyszenia w sposób
i w terminach, które zostały określone w ust. 3.
7. Niezależnie od tego ile osób reprezentuje danego członka na Walnym Zebraniu Członków, każdemu
członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
8. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd
goście. Dopuszczalne jest reprezentowanie członka Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,
w tym wykonywanie jego praw i obowiązków, przez pełnomocnika umocowanego na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zarząd.
9. Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy taka liczba członków Stowarzyszenia, która
zgodnie z § 16 ust. 5 jest niezbędna do podjęcia ważnych uchwał, to Zarząd może zdecydować
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie
15 minut od pierwszego terminu. O możliwości odbycia Walnego Zebrania Członków
w drugim terminie członkowie Stowarzyszenia są powiadamiani jednocześnie z zawiadomieniem
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, chyba że Statut stanowi inaczej.
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zebrania Członków określa jego regulamin.
§18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez
Stowarzyszenie,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) uchwalenie oraz zmiana LSR i innych dokumentów złożonych celem złożenia ich w konkursie na
wybór LSR, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zgodnie
z § 19 ust. 6 pkt 14, zmiana takich dokumentów może zostać dokonana również przez Zarząd;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku
stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
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11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz regulaminów Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Rady,
12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) określenie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,
14) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
15) uchwalanie wysokości, sposobu i terminów zapłaty składki członkowskiej uiszczanej przez
członków zwyczajnych,
16) uchwalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji stosowanych w związku z wyborem operacji
w ramach realizacji LSR.
2. Uchwały w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.
§19
1. Zarząd składa się z co najmniej 4 i co najwyżej 7 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika
i 4 pozostałych Członków, Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
W przypadku rezygnacji, śmierci, odwołania albo innego zdarzenia skutkującego zmniejszeniem się
składu Zarządu poniżej minimalnej liczby członków określonej w zdaniu pierwszym, wybory
uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest
dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. W umowach między stowarzyszeniem
a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej
wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
3. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
1) przyjęcia przez Komisję Rewizyjną pisemnej rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej przez członka
Zarządu,
2) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
4) upływu kadencji.
4. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.
5. Uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków jest jednoznaczne
z jego odwołaniem.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
6) organizowanie Biura Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura
Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
7) ustalanie liczby pracowników Biura Stowarzyszenia oraz zasad ich wynagradzania,
8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
9) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
11) koordynowanie realizacji LSR,
12) opracowywanie projektu LSR i innych dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie na wybór
lokalnej strategii rozwoju, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS a także projektu zmian
i aktualizacji w LSR i w tych dokumentach;
13) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o zaakceptowanie projektów,
o których mowa w pkt 12
14) dokonywanie samodzielnych zmian i aktualizacji w treści LSR oraz w dokumentach złożonych
w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 6 i nast. ustawy o RLKS, w zakresie
dotyczącym:
a) zmian w budżecie LSR,
b) zmian w harmonogramie naborów wniosków,
c) zmian związanych z dokonaniem przesunięć, pomiędzy celami, przedsięwzięciami, sektorami
i latami realizacji LSR, środków przyznanych na realizację LSR, które nie zostały wykorzystane
przez jej beneficjentów w ramach przeprowadzonych naborów i które, zgodnie z postanowieniami
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umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o RLKS, nadal pozostają do dyspozycji
Stowarzyszenia,
d) dostosowywania ich brzmienia do zmian w przepisach prawa oraz do wytycznych wydanych przez
Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020;
e) niezbędnym do spełnienia warunków wyboru LSR do realizacji, które zostały określone
w uchwale, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o RLKS,
15) występowanie do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o akceptację zmian i aktualizacji
w treści LSR oraz dokumentów złożonych w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 6
i nast. ustawy o RLKS;
16) wykonywanie czynności związanych z realizacją LSR, które nie zostały zastrzeżone dla innych
organów;
17) przygotowanie realizacji operacji związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz
nabywaniem umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności i pozyskiwanie środków
na dofinansowanie tych operacji.
7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.
8.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety na zasadach i w wysokości określonej przez Walne
Zebranie.
§20
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, powołaną w celu prowadzenia prac
organizacyjnych i działań na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami organów
Stowarzyszenia.
§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku ustąpienia, śmierci odwołania albo
innego zdarzenia skutkującego wygaśnięciem mandatu członka Komisji Rewizyjnej, wybory
uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. 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 ani
podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych;
3) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
4) występowanie do organów Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych
kontroli;
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
6) okresowe sprawdzanie parytetów w Radzie określonych w ramach wdrażania PO RiM 2014-2020
z zastrzeżeniem kompetencji Przewodniczącego Rady §22 ust. 8.
6. Komisja Rewizyjna wyznacza w drodze uchwały swojego Członka, który będzie reprezentował
Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem, a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

Strona 8 z 10

§22
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 osób, w tym co najmniej jeden:
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.
3. Co najmniej 40 % członków Rady stanowią podmioty z sektora rybackiego.
4. Mniej niż 30 % członków Rady stanowią podmioty z sektora publicznego.
5. 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 w formie pisemnej
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.
6. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji Rewizyjnej
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
7. Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
8. 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.
9. Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz
ustalenie kwoty wsparcia w związku z realizacją LSR, zgodnie art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o RLKS oraz
z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013.
10. Uchwały Rady dotyczące wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, o których mowa w ust. 9,
podejmowane są z zachowaniem parytetów, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013.
11. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 9, do kompetencji Rady należy również wnioskowanie
do Walnego Zebrania Członków o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji lub zmianę Regulaminu
Rady.
12. Rada działa w oparciu o regulamin, w którym zawarte są m.in. postanowienia dotyczące:
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.
13. Członkowie Rady zobowiązani są do znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych
z wdrażaniem LSR a także stosowanych przez Stowarzyszenie procedur dotyczących realizacji LSR.
14. W przypadku zmniejszenia się składu Rady poniżej minimalnej liczby członków określonej w ust. 2,
albo skutkującej naruszeniem parytetów, o których mowa w ust. 2 - 4, wybory uzupełniające
przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
15. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego, Rada na najbliższym posiedzeniu wybierze ze swego grona nowego
Przewodniczącego.
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Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, kredytów i pożyczek,
dotacji i subwencji, przychodów z odpłatnej działalności statutowej i majątku oraz ofiarności
publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§24
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz ustawy o RLKS.
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