
Załącznik numer 1 do uchwały nr 1/2015 
Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  

Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

„Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka” 
 

(tekst jednolity ze zmianami: Uchwała Walnego Zebrania MLGR nr 4/2010 z dnia 

11.01.2010r., nr 11/2010 z dnia 30.03.2010r., nr 9/2011 z dnia 21.12.2011r., nr 9/2012 z dnia 

26.06.2012r., nr 4/2013 z dnia 21.05.2013r., nr 4/2014 z dnia 25.06.2014, nr 1/2015 z dnia 

17.12.2015 ) 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie pod nazwą „Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka” zwane dalej „MLGR” 

jest samorządnym, dobrowolnym, o celach niezarobkowych, trwałym zrzeszeniem, 

powołanym na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.  

Nazwa stowarzyszenia MLGR jest prawnie zastrzeżona.  

MLGR działa jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o 

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

§ 2 

Stowarzyszenie MLGR posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie: 

1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1093) 

2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873), 

3. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2015r. 

nr 696) 

4. ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 

U.  2015r. poz. 378) 

5. 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) 

6. ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358) 



7. 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). 

8. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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 

9. niniejszego Statutu. 

§ 3 

1. Siedziba stowarzyszenia MLGR mieści się w Sarbinowie. 

2. Terenem działania MLGR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. MLGR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami, które 

zostaną określone odrębną uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 5 

1. Działalność MLGR opiera się na społecznej pracy zrzeszonych członków, sympatyków i 

wolontariuszy.  

2. Do prowadzenia swoich spraw MLGR może zatrudnić pracowników w oparciu o właściwe 

przepisy Kodeksu pracy. 

3. Z tytułu działalności w Zarządzie, Radzie i Komisji Rewizyjnej MLGR członkowie tych 

organów mogą otrzymywać diety, w wysokości określonej odrębną uchwałą Walnego 

Zebrania Członków. 

§ 6 

Nadzór nad Stowarzyszeniem, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności sprawuje Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego. 



§ 7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia  nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

3. Działalność MLGR opiera się na społecznej pracy jego członków, z zastrzeżeniem 

przepisu § 5. 

4. MLGR do prowadzenia swoich spraw może tworzyć jednostki gospodarcze lub zlecać 

określone zadania innym podmiotom. 

5. Działalność organów MLGR odbywa się na zasadach zapewniających spełnienie 

kryteriów wyboru do Lokalnej Strategii Rozwoju.  

6. Organy MLGR działają w sposób jawny, przejrzysty i demokratyczny opierając swój 

skład o osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, co ma zapewnić realizację założeń 

programowych Lokalnej Strategii Rozwoju, o której mowa w przepisie § 9 pkt 1 

niniejszego statutu. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

§ 8 

1. MLGR prowadzi działalność na rzecz rozwoju zrównoważonego i konkurencyjnego 

rybołówstwa i akwakultury oraz zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju terytorialnego obszarów rybackich, zgodnie z Programem Operacyjnym "Ryby 

2014 – 2020. 

2. Celami działania MLGR są w szczególności:  

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju sektora 

rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich; 

2) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa; 

3) wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa;  

4) realizacja LSR 

5) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniających ochronę oraz 

promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 



rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.; 

6) edukacja i informacja o Unii Europejskiej oraz możliwości współpracy z Funduszami 

Strukturalnymi Unii Europejskiej;  

7) promocja i rozpowszechnianie umiejętności strategicznego planowania i zarządzania;  

8) integracja społeczna;  

9) rozwój regionalny i lokalny;  

10) promocja i rozpowszechnianie samorządności lokalnej;  

11) działanie na rzecz rozwoju i profesjonalizacji kadr administracji;  

12) promocja i stymulowanie działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę komunalną, w 

tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz działań zawartych w LSR; 

13) inspirowanie ludzi do podejmowania działalności gospodarczej. 

§ 9 

MLGR realizuje cele poprzez: 

1) opracowanie i przyjęcie  LSR dla obszaru obejmującego zrzeszone w MLGR Gminy: 

Będzino, Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Mielno, Tychowo; Miasta i Gminy: 

Karlino, Połczyn Zdrój,  

2) rozpowszechnianie założeń LSR , 

3) realizację zadań wynikających z przyjętej LSR , 

4) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z 

realizacją LSR , 

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 LSR , 

6) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają 

być realizowane w ramach LSR;  

7) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym,  

d) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i 

rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron 



internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 

charakterze reklamowym lub promocyjnym; 

8) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz 

rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 

9) prowadzenie innych działań wspomagających realizację LSR 

§ 10 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR w 

szczególności w zakresie:  

1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),  

2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z),  

3) zakwaterowanie (PKD 55), 

4) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), ruchome placówki 

gastronomiczne (PKD 56.10.B),  

5) wydawanie książek (58.11.Z), pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), 

7) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 

8)  pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD  

64.99.Z), 

9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD  

68.20.Z), 

10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z), 

11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),  

12) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) badanie rynku i opinii publicznej 

(PKD 73.20.Z), 

13) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),wynajem i 

dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (77.33.Z), 

14) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 



(PKD 79), 

15) działalność związania z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

16) kierowanie w zakresie działalności  związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 

(84.12.Z), kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (84.13.Z), 

17) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(85.51.Z), pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), działalność wspomagająca 

edukację (85.60.Z), 

18) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

działalność wspomagająca  wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

19) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), pozostała działalność 

rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 

20) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z. 

 

                                                             Rozdział III 

Członkowie MLGR, ich prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkami MLGR są: 

1) członkowie zwyczajni; 

2) członkowie wspierający; 

3) członkowie honorowi. 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym MLGR może być: 

1) osoba fizyczna 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa. 

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 

§ 13 

1. Członek zwyczajny MLGR ma prawo: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 



2) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, szkoleniach itp., organizowanych przez 

MLGR; 

3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz MLGR. 

2. Do obowiązków członka zwyczajnego MLGR należy: 

1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów MLGR; 

2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz Walnego Zebrania 

Członków (WZC) MLGR; 

3) uiszczenie opłaty wpisowej i innych świadczeń obowiązujących w MLGR. 

§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością  MLGR, deklarująca poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz MLGR; 

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem 

biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członek wspierający jako osoba prawna działa poprzez swego reprezentanta. 

4. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu 

Członków. 

§ 15 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła szczególny 

wkład dla realizacji celów MLGR. 

2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego 

i czynnego prawa wyborczego oraz jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd MLGR na 

podstawie pisemnej deklaracji, , pod warunkiem spełnienia przez członka wszystkich 

wymagań statutowych i ustawowych. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków 

podjętą na wniosek Zarządu MLGR. 

§ 17 

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie 

uchwały Zarządu MLGR. 

2. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego MLGR następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi MLGR pisemnej rezygnacji wraz z uzasadnieniem, w przypadku 

osoby fizycznej, 



2) złożenia Zarządowi MLGR uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o 

wystąpieniu z MLGR wraz z uzasadnieniem, 

3) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz 

MLGR, 

4) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej. 

§ 18 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi MLGR przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

powyższej uchwały. 

2. Uchwała w sprawie odwołania podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków i jest ostateczna. 

 

Rozdział  IV 

Władze MLGR 

§ 19 

1. Władzami MLGR są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Rada. 

2. Uchwały władz MLGR podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do 

głosowania.  

3. W przypadku braku wymaganego quorum, przewodniczący zwołuje II termin posiedzenia, 

który odbywa się po 15 minutach od momentu stwierdzenia braku quorum. W II terminie 

posiedzenia uchwały zapadają niezależnie od liczby obecnych członków MLGR.  

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 6 lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

5. Członek MLGR nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej 

oraz Radzie. 

6. Działania wszystkich organów Stowarzyszenia są jawne i podlegają upublicznieniu na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy MLGR; 



2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście; 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co 

najmniej na 7 dni przed terminem. 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla 

których zostało zwołane. 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego porządku obrad. 

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący zebrania. 

§ 23 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian; 

2) uchwalenie i zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju. Przez zmianę Lokalnej Strategii 

Rozwoju rozumie się także jej aktualizację.  

3) wybór i odwołanie Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa; 

4) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej; 

5) wybór i odwołanie członków Rady 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

7) udzielanie absolutorium Zarządowi; 

8) ustalanie wysokości świadczeń i diet dla członków Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia MLGR do innych organizacji; 



10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa; 

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 

12) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości; 

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MLGR i przeznaczeniu jej majątku; 

14) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Rady, Regulaminu Pracy Zarządu i Regulaminu 

Pracy Biura, Regulaminu Pracy Walnego Zebrania Członków, Regulaminu Pracy 

Komisji Rewizyjnej;  

2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i Rady  oraz rozwiązania MLGR, wymaga minimum 2/3 głosów przy obecności ponad 

połowy członków MLGR. 

3. W przypadku braku wymaganego kworum do podjęcia uchwał o których mowa w ust. 2 

z wyłączeniem uchwały w sprawie odwołania Zarządu, przewodniczący zebrania może 

zarządzić II termin głosowania po upływie co najmniej 15 minut od chwili stwierdzenia 

braku kworum. W II terminie głosowania, uchwały o których mowa w ust. 2 zapadają 

niezależnie od liczby obecnych członków MLGR. 

4. Każdemu członkowi zwyczajnemu MLGR obecnemu na Walnym Zabraniu Członków w 

każdym głosowaniu przysługuje jeden głos. 

5. Dopuszcza się, możliwość udziału członków w Walnych Zebraniach Członków poprzez 

pełnomocników. Udzielanie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach 

Walnego Zebrania Członków jest niedopuszczalne. 

§ 24 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności MLGR, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków; 

2. Zarząd składa się z trzech członków, tj.: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika z tym 

zastrzeżeniem iż przynajmniej jeden członek Zarządu musi być przedstawicielem sektora 

rybackiego. 

3. Członków zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków; 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością MLGR; 

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

3) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających MLGR; 

4) opracowywanie LSR ; 

5) realizacja LSR  zgodnie z zasadami wynikającymi z  Programu Operacyjnego 



"Rybactwo i Morze 2014-2020” 

6) pozyskiwanie środków na realizację celów LSR  

7) zabezpieczenie obsługi administracyjno – biurowej; 

8) zatwierdzenie sprawozdań oraz planów finansowych; 

9) wprowadzanie regulaminów, instrukcji i innych wewnętrznych aktów prawnych wymaganych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

10) inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków; 

5. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych 

stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej; 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób; 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji. 

§ 26 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku, całokształtu działalności MLGR oraz 

dokonywanie oceny tej działalności, 

2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych, 

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 

4) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

5) występowanie do władz MLGR z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych 

kontroli, 

6) wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz 

prawo zwołania go w przypadku nie zwołania przez Zarząd. 

§ 27 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 28 



1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia brakujących 

członków; 

2. Liczba członków uzupełnionych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez 

Walne Zebranie Członków. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające. 

 

Rozdział V 

Rada 

§ 29 

1. Rada jest organem Stowarzyszenia o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 

lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U z 2015r. poz. 

378).  

2. W skład Rady wchodzi od 12 do 15 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków spośród członków MLGR. 

3. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pracownikiem Stowarzyszenia.  

4. Kadencja Rady wynosi 6 lata. 

5. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, z tym zastrzeżeniem iż żadna z grup nie 

może posiadać więcej nie 49% praw głosu. 

6. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu wyboru projektów operacji wymagane są 

następujące kwalifikacje i doświadczenie członków Rady : 

1) co najmniej ⅓ składu Rady musi posiadać wiedzę i doświadczenie zdobyte po 

ukończeniu szkolenia; 

2) co najmniej 1/3 składu Rady musi posiadać wiedzę i doświadczenie zdobyte w 

ramach realizacji PO RYBY 2007 – 2013;  

7. Rady  ze swojego składu w głosowaniu jawnym wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i 

Sekretarza. 

8. Posiedzenia Rady  zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb. 

9. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jego pracach, w tym biorą 

udział w głosowaniu nad jego uchwałami osobiście, członkowie Rady będący osobami 

prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 

pełnomocnika umocowanego do uczestnictwa w pracach Rady. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa do uczestnictwa w pracach Rady jest niedopuszczalne. 



§ 30 

1. Do wyłącznej właściwości Rady należy: 

a. wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być 

realizowane w ramach LSR;  

b. ustalanie kwot wsparcia;  

2. Wybór operacji i ustalenie kwot wsparcia następuje przy zachowaniu procedury pisemnej.  

3. Wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dokonywany jest na podstawie uchwały 

Rady, podjętej zwykłą większością głosów, o ile przy głosowaniu nad uchwałą zachowany 

pozostaje parytet określony § 29 ust. 5 Statutu. 

4. Wybór operacji dokonywany jest przez Radę z zachowaniem zasady bezstronności jej 

członków.  

5. W przypadku konfliktu interesów, członek Rady podlega wyłączeniu z procedury wyboru 

operacji i ustalenia kwoty wsparcia co do której wystąpił konflikt interesów.  

6. Przez konflikt interesów członka Rady rozumie się sytuację w której interesy prywatne 

członka Rady mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków 

związanych z członkostwem w Radzie. Przez określenie interesy prywatne rozumienie się 

także interesy osoby prawnej, w imieniu której działa członek Rady 

§ 31 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady w trakcie jej kadencji, WZC 

przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków, z zachowaniem parytetów o których 

mowa w § 29 ust. 5 Statutu 

Rozdział VI 

Majątek i rozwiązanie MLGR 

§ 32 

1. Majątek MLGR stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Majątek MLGR powstaje ze: 

1) składek członkowskich; 

2) darowizn i zapisów; 

3) subwencji i dotacji; 

4) dochodów z własnej działalności gospodarczej; 

5) ofiarności publicznej. dochodów z majątku, 

6) odsetek od lokat kapitałowych, 

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

publicznego i o wolontariacie, 



8) odpłatnej działalności statutowej. 

3. Funduszami i majątkiem MLGR zarządza Zarząd. 

4. MLGR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Wysokość składek członkowskich uchwala Zarząd odrębnie dla osób fizycznych, jednostek 

samorządu terytorialnego, oraz pozostałych osób prawnych. W ramach poszczególnych 

grup, tj. osób fizyczny, jednostek samorządu terytorialnego, pozostałych osób prawnych 

Zarząd uprawniony pozostaje do ustalenia różnych poziomów wysokości składek 

6. Opłatę wpisową należy regulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

przystąpieniu do MLGR. 

§ 33 

1. MLGR rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MLGR Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku MLGR. 

 
 

 

 

 


