
 

STATUT STOWARZYSZENIA 

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 
 

 

 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie o nazwie „PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA", 

zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych działającym jako Lokalna Grupa Działania, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378).  

2. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi „PÓŁNOCNOKASZUBSKA LGR".  

 

§ 2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Władysławowo. 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

a) przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z  

2015 poz.  1393, z późn. zm.),  

b) postanowień niniejszego statutu oraz w szczególności przepisów ustawy z 

kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 2009 r., Nr 72, poz. 619),  

c) 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 r., str.1), 

d) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 

1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120/1 z 

10.5.2007 r.),   

e) art. 84 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 

2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),   

f) art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),  

g) przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378), 

h) ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014r. 

poz. 1146) 

i) rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 



2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 

149 z 20.05.2014, str. 1). 

j) przepisów 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 2015 r., poz. 349), 

k) 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 

l) rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

i wprowadzającego przepisy przejściowe, 

m) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 

n) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

o) 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 uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

 

2.  Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego (art.  

 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju  

 sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr. 72  

 poz. 619) oraz art. 4 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z  

 udziałem lokalnej społeczności (Dz.U 2015 r. poz. 378). 

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym celu działania. 

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony. 

 

 

 

 



§ 5 

 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

 

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego i 

regionalnego, w tym poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru 

Północnokaszubskiej LGR. poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej 

dalej „LSR".  

2. Do celów stowarzyszenia należą ponadto: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa i obszarów 

zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich,  

2) aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszaru 

Północnokaszubskiej LGR,  

3) łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim, w tym  

minimalizacja zaniku sektora rybackiego,  

4) rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim,  

5) poprawa jakości życia , szczególnie w społecznościach rybackich,  

6) wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa 

i obszarach wiejskich oraz edukacja i rozpowszechnianie informacji o Unii 

Europejskiej,  

7) restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz wspieranie 

różnicowania działalności gospodarczej na obszarze Północnokaszubskiej LGR,  

8) podnoszenie wartości produktów rybactwa i rolnictwa,  

9) wspieranie infrastruktury rybactwa i infrastruktury turystycznej oraz usług na  

rzecz społeczności rybackich,  

10) ochrona środowiska obszaru w celu utrzymania jego atrakcyjności,  

11) renowacja i rozwój miejscowości, osad oraz wiosek przybrzeżnych na obszarze 

PLGR,  

12) promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy LGD, 

13) inwestycje w odbudowę zasobów infrastruktury sektora rybactwa, wynikłych na  

skutek klęsk żywiołowych, mające na celu odnowienie zdolności produkcyjnych, 

14) wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, 

15) podnoszenie atrakcyjności obszaru działania Północnokaszubskiej LGR, 

16) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,  

w szczególności pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami 

pozarządowymi  i podmiotami prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

sektorów rybackiego i rolnego,  

17) promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji  

w dziedzinie kultury w oparciu o lokalne zasoby,  

18) budowanie i promocja wizerunku regionu Północnokaszubskiej LGR,  

19) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem  

regionu Północnokaszubskiej LGR,  

20) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup  

i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i 



samorządu,  

21) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu  

mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich,  

22) integracja społeczna,  

23) promocja i stymulowanie działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczną  

i gospodarczą, w tym wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz  

budowy lokalnej infrastruktury, 

24) rozwój i promocja kadr,  

25) podejmowanie działań w zakresie rozwoju technik pomocnych w realizacji idei 

społeczeństwa informacyjnego,  

26) ochrona i poprawa dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego,  

27) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

 

§ 7 

 

1. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) opracowanie i przyjęcie LSR dla obszaru  gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia, 

2) rozpowszechnianie założeń LSR, 

3) realizację zadań wynikających z przyjętej LSR, 

4) wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych  

w ramach realizacji oddolnego podejścia (instrument RLKS) w oparciu ośrodki 

Wspólnych  Ram Strategicznych UE na lata 2014-2020 pozyskane dla realizacji 

celów statutowych odnoszących się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej 

obszaru funkcjonowania Północnokaszubskiej LGR, 

5) promowanie równości praw kobiet i mężczyzn,  

6) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym,  

edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym, w tym w szczególności: 

seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych i innych,  

7) organizowanie i finansowanie działań promocyjnych, w tym m.in.: 

opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i 

rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, artykułów i ogłoszeń 

prasowych, tworzenie stron internetowych, organizowanie i udział w 

przedsięwzięciach promocyjnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 

programy telewizyjne, radiowe, służących zwłaszcza promocji regionu i jego 

tożsamości kulturowej, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 

materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 

8) organizowanie i finansowanie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów  

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

9) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi 

działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym,  

10) prowadzenie działalności naukowo - badawczej,  

11) wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność 

jest zbieżna z celami Stowarzyszenia,  



12) ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz  

z  wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie 

posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów Stowarzyszenia lub 

dla samego Stowarzyszenia,  

13) prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.  

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe wskazane w paragrafie numer 6 poprzez 

prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w formach 

wymienionych w ustępie 1 paragrafu 7.  

3. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa 

Zarząd w formie uchwały. 

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie  realizując  cel  statutowy  opiera  się  na  pracy  społecznej  członków. 

Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników,  zawierać  umowy  o  świadczenie  usług, 

umowy o dzieło dla potrzeb prowadzenia swoich spraw.  

 

§ 9 

 

1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  

która złoży deklarację członkowską i deklaracja ta zostanie przyjęta przez Zarząd  

w formie uchwały.  

2) osoba prawna, której organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży  

deklarację członkowską i deklaracja ta zostanie przyjęta przez Zarząd w formie  

uchwały.  Osoby prawne w pracach organów stowarzyszenia działają przez swoich 

przedstawicieli (organy uprawnione do ich reprezentowania lub inne podmioty 

uprawnione do reprezentowania osób prawnych), albo przez pełnomocników 

umocowanych do uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia.  

 

3.  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie  

zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia. Pozbawienie członkowska honorowego  

wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu.  

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która  

zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.  

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga  

akceptacji Zarządu w formie uchwały.  

 

§ 10 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia, 

2) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 



1) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

2) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

3) regularnego opłacania składek członkowskich.  

3.  Członek honorowy ma prawa i obowiązki zwyczajnego członka oprócz czynnego  

i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 

4.  Członek wspierający ma prawo i obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach  

działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.  

Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.  

 

§ 11 

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:  

1) zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po 

uprzednim dwukrotnym upomnieniu,  

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,  

3) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu 

nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,  

4) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną lub 

ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego członka będącego osobą 

fizyczną,  

5) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.  

 

§ 12 

 

1.  Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, w tym uchwał w sprawie skreślenia z listy  

członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni  

od dnia doręczenia uchwały Zarządu.  

2. Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków i jest ostateczna. 

3.  Do momentu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków odwołania w sprawie  

skreślanie z listy członków, członek ten jest zawieszony w prawach i obowiązkach  

członka.  

 

§ 13 

 

1.  Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Rada ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, zwana dalej „Radą ds. LSR",  

4) Komisja Rewizyjna.  

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady ds. LSR i Członkiem Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. 

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

5. Członkowie Zarządu, Rady ds. LSR oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą zawierać umów 

o pracę lub umów cywilnoprawnych , których przedmiotem jest doradztwo w 



przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub ubieganiu się o pomoc przyznawaną 

w ramach  instrumentu RLKS w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. 

§ 14 

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:  

1) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,  

2)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu organizacyjnego  

i finansowego Stowarzyszenia,  

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa oraz 

Wiceprezesa, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Rady ds. LSR,  

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR 

opracowanej przez Stowarzyszenie,  

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Zarządowi corocznie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji,  

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków  

Stowarzyszenia,  

8) uchwalanie statutu i zmian statutu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §18, pkt. 11,  

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,  

11) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

 

§ 15 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przynajmniej raz w roku,  

w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,  

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

4) na wniosek Rady ds. LSR.  

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane  

w terminie do 7 dni od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których 

zostało zwołane.  

4.  Członkowie Walnego Zebrania Członków powiadamiani są o terminie, miejscu oraz  

porządku Zebrania nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie  

odbywa się przez: ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia,  

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przez  

rozesłanie pisemnych zawiadomień na adresy członków wskazane w deklaracji  

członkowskiej.  

5.  Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością  

głosów w obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 2/3 wszystkich członków  



zwyczajnych Stowarzyszenia lub - w drugim terminie, zwołanym nie wcześniej niż po  

upływie 30 minut po pierwszym terminie - w obecności co najmniej 40 % członków  

zwyczajnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały zapadają  

w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.  

6.  W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie 

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi  

Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.  

7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w obradach Walnego 

Zebrania Członków osobiście lub przez osobę będącą członkiem Stowarzyszenia 

upoważnioną w formie pisemnej. 

8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu 

Członków jeden głos. 

 

§ 16 

 

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 

2. W skład Zarządu wchodzi 8 członków, wybieranych spośród Członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia w odrębnym głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków, 

według zasad reprezentacji określonych w ust. 3. 

3. W skład Zarządu powinny wchodzić: 

1) 3 osoby reprezentujące samorządy terytorialne, 

2) 3 osoby reprezentujące sektor rybacki, 

3) 1 osoba reprezentująca przedsiębiorców z sektora przetwórczego, 

4) 1 osoba reprezentująca pozostałe organizacje, stowarzyszenia i podmioty 

gospodarcze. 

4.  W odrębnym głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków wybiera spośród  

wybranych członków Zarządu Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą  

większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy ilość „za" i „przeciw"  

jest równa, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

6. Wymagana obecność członków Zarządu przy podejmowaniu uchwał to minimum 5 

członków Zarządu. 

7. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu  

w formie ustalonej przez Zarząd. 

8. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni 

Członkowie Zarządu. 

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Stowarzyszenia. 

10. Zarząd, co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Walnemu 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 

rok poprzedni.  

11. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz  

zatrudniania i zwalniania pracowników Biura Stowarzyszenia, a także zawieranie  

umów o świadczenie usług lub umów o dzieło upoważniony jest Prezes oraz Członek  

Zarządu wyznaczony przez Zarząd działający łącznie.  

12. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje Wiceprezes  

Zarządu.  



13. Zaciąganie zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 PLN ( słownie - dwadzieścia  

tysięcy złotych ) wymaga upoważnienia Zarządu udzielonego w drodze uchwały.  

14. Członkowie Zarządu mogą zostać zatrudnieni w Stowarzyszeniu i pobierać  

wynagradzanie.  

15. W przypadku pojawienia się wakatu w składzie Zarządu, do czasu wyboru przez  

Walne Zebranie nowego członka, Zarząd funkcjonuje w zmniejszonym składzie.  

16.  Zasady działania Zarządu i tryb pracy Zarządu ustala Regulamin Zarządu, przyjęty 

przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 17 

 

1.  Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli jego działanie jest  

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celami Stowarzyszenia oraz  

w przypadku nieprzyjęcia przez Walne Zebranie sprawozdania finansowego  

z działalności za rok poprzedni.  

2. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji w szczególnościw 

następujących przypadkach: 

1) rezygnacji na piśmie,  

2) naruszenia przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przepisów niniejszego  

Statutu oraz innych przepisów prawa.  

3.  W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa, pełnienie jego obowiązków Zarząd  

Stowarzyszenia powierza innemu członkowi zarządu do czasu powołania nowego  

Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż pięć miesięcy.  

 

§ 18 

 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1.  realizacja celów Stowarzyszenia i zapewnienie funkcjonowania Stowarzyszenia,  

2.  realizacja postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,  

3.  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,  

4.  przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,  

5.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  

6.  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

7.  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków,  

8. opracowywanie, koordynowanie i uaktualnianie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

9.  przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem  

o dofinansowanie w ramach środków uzyskanych w ramach realizacji oddolnego 

podejścia w oparciu ośrodki Wspólnych  Ram Strategicznych UE na lata 2014-2020 

pozyskane dla realizacji celów statutowych odnoszących się do poprawy sytuacji 

społeczno- gospodarczej obszaru funkcjonowania PLGR, 

10.wnoszenie korekt do Lokalnej Strategii Rozwoju na wezwanie instytucji zarządzających 

priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętym Programem 

Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poddziałaniem „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub 

też korekt uwarunkowanych zmianą rozporządzeń wykonawczych do  ww. 

Programów, 



11. wnoszenie korekt do Statutu na wezwanie instytucji zarządzających priorytetem 4 

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętym Programem Operacyjnym 

Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poddziałaniem „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub też korekt 

uwarunkowanych zmianą rozporządzeń wykonawczych do  ww. Programów, 

12. zabezpieczanie obsługi administracyjno- biurowej do prowadzenia spraw 

Stowarzyszenia,  

13. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,  

14.  przygotowanie i przedłożenie Komisji Rewizyjnej Regulaminu przyznawania  

i wypłacania diet, ryczałtów dla członków Zarządu, Rady ds. LSR, Komisji  

Rewizyjnej oraz wynagrodzeń dla etatowych członków Zarządu,  

15.  ustalanie stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura.  

 

§ 19 

 

1.  Biuro Stowarzyszenia (Biuro Północnokaszubskiej LGR) jest jednostką administracyjną 

Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.  

2.  Pracami Biura Północnokaszubskiej LGR kieruje wskazana przez Zarząd osoba.  

 

§ 20 

 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z  5 członków wybieranych i odwoływanych przez  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, według zasad reprezentacji  

określonych w ust. 2.  

2. W skład Komisji Rewizyjnej powinny wchodzić: 

1) 1 osoba reprezentująca samorządy terytorialne, 

2) 2 osoby reprezentujące sektor rybacki, 

3)  2 osoby reprezentujące przedsiębiorców z sektora przetwórczego.  

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu  

w głosowaniu jawnym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.  

4. 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 Członkami Zarządu.  

5.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

6.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu  

jawnym w obecności co najmniej 3 członków Komisji. W przypadku, gdy ilość „za"  

i „przeciw" jest równa, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego kompetencje 

przejmuje Wiceprzewodniczący Komisji. 

8.  Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy zatrudnianie  

etatowych członków Zarządu i wykonywanie w stosunku do nich zadań pracodawcy. 

9. W przypadku pojawienia się wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej, do czasu wyboru 

przez Walne Zebranie nowego członka, Komisja Rewizyjna funkcjonuje  

w zmniejszonym składzie.  

 



§ 21 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:  

1.  kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem  

zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia,  

2.  przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej  

działalności,  

3.  przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności 

Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium w terminie do 

30 czerwca każdego roku,  

4.  Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich  

do wiadomości członków w terminie do 30 czerwca każdego roku, 

5.  zatwierdzenie przedłożonego przez Zarząd Regulaminu przyznawania i wypłacania  

diet, ryczałtów dla członków Zarządu, Rady ds. LSR, Komisji Rewizyjnej oraz  

wynagrodzeń dla etatowych członków Zarządu.  

 

§ 22 

 

1.  Rada ds. LSR wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, według zasad reprezentacji  

określonych w ust. 3, 

2. Do Rady ds. LSR mogą być wybierane: 

- osoby fizyczne będące Członkami Stowarzyszenia, 

- osoby prawne reprezentowane przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby 

prawnej lub pełnomocnika – udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia 

w pracach Rady ds. LSR jest niedopuszczalne.  

3.. Rada ds. LSR liczy 15  członków. 

 

4. W skład Rady ds. LSR wchodzi: 

a. 4 osoby spośród reprezentujących sektor publiczny, 

b. 6 osób spośród reprezentujących sektor rybacki, 

c.  5 osób spośród reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. 

 

4.  Rada ds. LSR podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,  

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 50 % składu tego organu tj. 8 

Członków Rady ds. LSR.  

5. Rada ds. LSR wybiera spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu  

w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

6.  Posiedzenia Rady ds. LSR organizowane są w zależności od potrzeb  

wynikających z bieżących zadań realizowanych przez Radę ds. LSR, ale nie  

rzadziej niż raz w roku.  

7.  Zebrania Rady ds. LSR zwołuje i organizuje Zarząd, zawiadamiając listem  

poleconym lub innym skutecznym środkiem komunikacji Członków Rady ds. LSR z 

co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

8.  Do wyłącznej kompetencji Rady ds. LSR należy wybór operacji, które mają  

być  realizowane  w  ramach  opracowanej  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  .  



9. Do kompetencji Rady ds. LSR należy uchwalanie LSR oraz zmian LSR na wniosek 

Zarządu z zastrzeżeniem § 18, pkt. 10. 

10. Zasady działania Rady ds. LSR reguluje Regulamin, przyjęty przez Walne  

Zebranie Członków.  

11. W przypadku pojawienia się wakatu w składzie Rady ds. LSR, do czasy  

wyboru przez Walne Zebranie nowego członka, Rady ds. LSR funkcjonuje  

w zmniejszonym składzie.  

 

§ 23 

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji tych władz,  

Zarząd zwołuje w terminie do 3 miesięcy Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia  

składu. 

 

§ 24 

 

1. Źródłami funduszy i majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, spadki i zapisy,  

c) dochody z majątku Stowarzyszenia,  

d) środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacji i subwencji, 

e) przychody z odpłatnej działalności Stowarzyszenia .  

2.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

3.  Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.  

4.  Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia.  

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  

przepisami.  

6.  Przychody z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służą wyłącznie i są w całości 

przeznaczone na realizację celów statutowych. 

 

§ 25 

 

1.  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków  

lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.  

2.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa  

sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję  

Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.  

 

§ 26 

 

Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów  

w obecności, co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie, 

zwołanym nie wcześniej niż po upływie 30 minut zwykłą większością obecnych Członków 

Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 27 



 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa  

o stowarzyszeniach.  

 

 

 

 

Uchwalono: Władysławowo dnia 16.11.2015 r.  

 


