
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 1/III/2015  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka – Rybacka Brać Mierzei z dnia  28 grudnia 2015 roku. 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA  

Lokalnej Grupy Rybackiej – Rybacka Brać Mierzei 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, będące Lokalną Grupą 

Działania, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających na celu: 

1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich; 

2) Aktywizowanie społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; 

3) Realizację  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

opracowanej przez   Stowarzyszenie; 

4) Wspieranie rozwoju infrastruktury rybackiej i turystycznej; 

5) Poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa; 

6) Rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości współpracy z funduszami UE 

7) Minimalizacji zaniku sektora rybackiego; 

8) Rekonwersja (re-; conversion ‘odwrócenie trendu); obszarów dotkniętych zmianami w 

sektorze; 

9) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 

głównie od rybactwa; 

10) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej; 

11) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; 

12) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; 

13)  Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie rybołówstwa. 

 

§2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Dwór Gdański. 

§3. 

Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1. Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,  

poz. 855, z późn. zm.), 



2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz.U.2015 poz. 378)- zwana dalej ustawą o RLKS 

3. Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 

2015. Poz.1358)- zwana dalej ustawą o wspieraniu sektora rybackiego 

4.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu Spójności,  

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego  Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie RADY (WE) nr 1083/2006, 

5.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 508/2014 z dnia 15 maja 

2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

6. oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§3a 

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na 

siedzibę Stowarzyszenia (Art.4. ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015 poz.378)). 

 

 

§4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

 

§5. 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy 

Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo. 

 

§6. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność  dla obszaru działania Stowarzyszenia; 



2. rozpowszechnianie założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność; 

3. realizację zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność; 

4. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; 

5. 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 Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ; 

6. wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w  

Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020; 

7. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 34 

roku życia; 

8. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form 

poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia; 

9. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia; 

10. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami 

realizującymi zbliżone cele; 

11. współpracę z organizacjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, zagranicznymi, z 

władzami samorządowymi; 

12. prowadzenie działalności wydawniczej; 

13. organizację wymiany międzynarodowej ludzi pochodzących z różnych środowisk 

społecznych, w szczególności ludzi młodych, z samorządów terytorialnych, innych 

korporacji, grup zawodowych itp.; 

14. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i 

międzynarodowych; 

15. promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób 

zainteresowanych tworzeniem i rozwojem nowoczesnych organizacji gospodarczych, 

społecznych sektora rybnego; 

16. podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę i propagowanie praw człowieka i 

obywatela; 

17. zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, samorządy 

terytorialne RP; 

18. aktywne włączanie się w inicjatywy Unii Europejskiej, które zbieżne są z celami 

Stowarzyszenia; 

19. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Rybackiej w 

przepisach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (2014-2020). 

 

 

Rozdział II Członkowie ich prawa i obowiązki 

 

§8. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 



1) Członków zwyczajnych; 

2) Członków wspierających; 

3) Członków honorowych. 

 

§9. 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy zatrudnionych pracowników oraz 

pracy społecznej członków stowarzyszenia. 

 

§10. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1.  Osoba fizyczna, 

2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu 

województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 

1) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 

2) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu. 

 

§11. 

Nabycie i utrata członkostwa następuję w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§12. 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji; 

2) przestrzegać postanowień Statutu; 

3) opłacać składki członkowskie; 

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków. 

 

2. Członkowie mają 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 o 

charakterze informacyjnym lub szkoleniowym; 

4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie. 

 

§13. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia nastąpić może z powodu: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; 

2) wykluczenia przez Zarząd; 

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; 

b) za dwumiesięczną zwłokę w opłacaniu składek członkowskich po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni. Po tym terminie Zarząd skreśla 

z listy członków; 



c) za dwukrotną fizyczną nieobecność na kolejnych następujących po sobie Walnych 

Zebraniach Członków; 

d) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 

e) śmierci lub likwidacji osoby prawnej. 

 

§14. 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych, 

wspierających i honorowych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. 

 

 

Rozdział III Władze stowarzyszenia 

 

§15. 

1. Organami władzy Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Rada; 

4) Komisja Rewizyjna. 

2. Członek Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednego organu władzy o którym 

mowa w ust.1 pkt 2-4. 

3. Kadencja Zarządu, Rady  i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. 

 

§16. 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają: 

1. zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej; 

2. Pkt 1 nie dotyczy uchwał Rady podejmowanych w zakresie i wyniku paragrafu 20 ust 

5 i 6. 

 

§17. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwane dalej Walnym Zebraniem 

Członków) lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, 

miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia 

listami poleconymi lub  drogą elektroniczną lub  w każdy inny skuteczny sposób co 

najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na 

żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby 



członków stowarzyszenia, niezwłocznie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

zwołuję się powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku 

obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy 

inny skuteczny sposób, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno obradować tylko i wyłącznie nad 

sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności – w pierwszym terminie – 50% wszystkich członków 

Stowarzyszenia lub – w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut 

później, bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. 

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie wspierający Stowarzyszenie z głosem doradczym  oraz 

zaproszeni przez Zarząd goście. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; 

2) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

3) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady              

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez Stowarzyszenie; 

6) udzielenie corocznie absolutorium Zarządowi; 

7) uchwalanie zmian Statutu; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 

Stowarzyszenia; 

10) ustanawianie  i uchylanie regulaminu obrad  Rady; 

11) ustanawianie i uchylanie regulaminu  Zarządu; 

12) ustanawianie i uchylanie regulaminu Komisji Rewizyjnej; 

13) uchwalanie wysokości składki członkowskiej; 

14) podejmuje uchwały w sprawie wysokości diet i ryczałtów dla Członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej i  Rady. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

9. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym 
Zebraniu Członków jeden głos.  W przypadku niemożności uczestniczenia w 
obradach Walnego Zebrania Członków można upoważnić do reprezentowania 
pełnomocnika. Jeden członek może reprezentować maksymalnie 2 innych 
członków. Członek upoważniony do reprezentowania nieobecnego członka 
Stowarzyszenia musi okazać przy podpisaniu listy obecności posiadane 
pełnomocnictwa. 



 

 

§18. 

1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób,  w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i  do dwóch 

Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) Możliwość powołania Biura Stowarzyszenia do realizacji zadań Zarządu; 

2) Opracowanie, zmienianie oraz realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność; 

3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

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

5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków  i przygotowanie projektów uchwał dla 

Walnego Zebrania Członków; 

7) zatrudnianie pracowników Biura w tym kierownika Biura; 

8) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia; 

9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; 

10) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji. 

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych do 

5 tys. zł  upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu w 

przypadku nieobecności Prezesa. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 5 

tys. zł upoważniony jest Prezes wraz z innym członkiem Zarządu, a w przypadku 

nieobecności Prezesa – Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu. 

6. Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu określa regulamin Zarządu 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

 

 

§19. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego 

członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

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. 

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 Członków; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 



4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

4. Szczegółowe zasady organizacji pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji 

Rewizyjnej zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków. 

 

§20. 

1. Rada powoływana jest w ilości 15 osób 

2. Rada wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Rada działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków 

regulaminu. 

4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia, 

które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 

5. Podczas posiedzeń, na których ma miejsce dokonywanie  wyboru operacji konieczne 

jest zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust 2. 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 „ rozwój lokalny jest kierowany  przez lokalne 

grupy działania, w których w skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, 

lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych  oraz mieszkańców, przy czym na 

poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie  z 

przepisami krajowymi, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu” oraz  wymaganiami określonymi w art. 34 lit. B rozporządzenia 1303/2013 

…co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów 

niebędących instytucjami publicznymi …”  

6. Przed dyskusją i głosowaniem nad wyborem operacji członkowie Rady podpisują 

deklarację bezstronności. W procesie oceny nie biorą udziału członkowie Rady,  

których bezstronność budzi wątpliwości. Procedura wyłączenia, w tym przesłanki 

wyłączenia z oceny operacji, wskazana  jest w regulaminie  Rady. 

7. O odwołaniu Członka Rady  decyduje głosowanie Walnego Zebrania Członków 

(zwykłą większością głosów) na podstawie  pisemnego wniosku o odwołanie członka 

Rady. Wniosek może być złożony przez  Zarząd, Radę,  bądź Komisję Rewizyjną na 

podstawie jednej z poniższych przesłanek: 

a) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu lub, 

b)  za działanie niezgodne z regulaminem pracy Rady lub, 

c) oceny niezgodnej z kryteriami wyboru, mającej charakter powtarzalny, w wyniku 

której istnieje konieczność  dokonywania powtórnej oceny wniosków. 

 

 

§21. 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 ust. 1 pkt. 2,3,4 

w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 

uzupełnienia ich składu. 

§22. 

 



Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia 

obowiązuje zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub świadczenia pracy (poza 

obowiązkami służbowymi), polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o 

dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach Priorytetu 4  Programu 

Operacyjnego Rybactwo  i Morze na lata 2014-2020. 

 

 

§23. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

§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 nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach. 

 

 

 


