STATUT STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA RYBACKA „Radomka”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka „Radomka”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
działającym w oparciu o partnerstwo trójsektorowe, posiadającym następujące cele
niezarobkowe:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
2) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);
4) złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;
5) wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego;
6) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
7) ochronę różnorodności przyrodniczej flory i fauny;
8) prawidłowe wykorzystanie zasobów wodnych;
9) tworzenie warunków
narodowego;

dla

rozwoju

turystyki,

kultury,

sportu

i

dziedzictwa

10)rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
§2
Stowarzyszenie w swojej działalności uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz nowoczesne technologie
§3
1.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom, ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom.
§4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr
79, poz. 855 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr
72, poz. 619),
3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),
4) niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§5

1.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o zbliżonych celach.

2.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale
dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju.

3.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie, finansowanie i realizację:
1.1

przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

1.2

imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

1.3

działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,

1.4

doradztwa
w
zakresie
przygotowania
związanych z realizacją LSROR;

projektów

inwestycyjnych

2. Budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia w celu wymiany
doświadczeń i informacji, wspólnego podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz
podejmowania wspólnych przedsięwzięć integrujących działania członków,
3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na
poziomie krajowym i międzynarodowym,
4. Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, ze
szczególnym uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców,
jak
i
wymogów
ochrony
dziedzictwa
oraz
krajobrazu
kulturowego
i przyrodniczego,

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
6. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu polityki państwa i Unii Europejskiej wobec
obszarów zależnych od rybactwa,

7. Opracowanie i przyjęcie Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla
obszaru działania LGR,
8. Rozpowszechnianie założeń Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich,
11.Realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR,
12.Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru
projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej
LSROR,
13.Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych
w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,

14.Podejmowanie i realizację innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów
zależnych od rybactwa zgodnych z LSROR,

15. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR określonych w przepisach
Europejskiego Funduszu Rybackiego w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej,
w tym:
a)

administracyjnych lokalnej grupy rybackiej,

b)

badań dotyczących obszaru objętego LSROR,

c)

działań informacyjnych dotyczących realizacji lokalnej strategii rozwoju
obszaru rybackiego oraz działalności lokalnej grupy rybackiej,

d)

szkoleń pracowników lokalnej grupy rybackiej, członków zarządu oraz
członków komitetu LGR,

e)

realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z
obszarem objętym lokalną strategia rozwoju obszaru rybackiego lub
działalnością lokalnej grupy rybackiej,

f)

działań aktywizujących lokalne społeczności.

16.Zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30
roku życia

§7
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczonych
§8
1. Realizując
członków.

cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i
prowadzić biuro stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1. Osoba fizyczna, która:
1.1

Spełnia warunki określone w Ustawie ,,Prawo o stowarzyszeniach”

1.2

Działa na rzecz rozwoju obszarów rybackich, głównie na obszarze dla
którego ma być opracowana LSROR:

1.3

Złoży deklarację członkowską

2. Osoba prawna,

2.1

W tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu
województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego
zawierającą:
2.1.1 Deklarację przystąpienia do LGR
2.1.2 Wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGR

2.2

Działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR
§ 11

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na
podstawie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
2. Przystępując do Stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia zobowiązany jest
zadeklarować w oparciu o faktyczny i dominujący przedmiot swoich działań
przynależność do sektora (publicznego, społecznego lub gospodarczego). W
przypadku zmiany przedmiotu swoich działań, członek składa stosowne
oświadczenie.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1.1

Propagować
realizacji,

cel

Stowarzyszenia

i

aktywnie

1.2

Przestrzegać postanowień Statutu,

1.3

Regularnie opłacać składki członkowskie,

1.4

Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

uczestniczyć

w

jego

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
2.1

Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2.2

Składać Zarządowi
Stowarzyszenia,

2.3

Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

Stowarzyszenia

wnioski

dotyczące

działalności

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele
Stowarzyszenia i udzielająca mu materialnego lub finansowego wsparcia

§ 14
Członkom wspierającym przysługuje prawo i obowiązki członków zwyczajnych, z tym,
że nie mają czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.
§ 15
1. Utrata członkostwa
wskutek:

przez

członka

zwyczajnego

1.1

Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

1.2

wykluczenia przez Zarząd :

Stowarzyszenia

następuje

a) działalności
niezgodnej
Stowarzyszenia,

ze

Statutem

lub

uchwałą

władz

b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
2. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,

3. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
§ 16
Od uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1

Walne Zebranie Członków,

1.2

Zarząd,

1.3

Komisja Rewizyjna,

1.4

Komitet.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Komitetu
3. Nie można być jednocześnie członkiem Komitetu i członkiem innego organu
Stowarzyszenia
4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu trwa 4 lata
5. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 6, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. Walne Zebranie Członów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej dwa razy w roku
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie,
miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia obrad.
3. W walnym Zebraniu Członków winno uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenie
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
5.1

Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

5.2

Ustalanie liczby członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Komitetu,

5.3

Wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu,

5.4

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSROR,

5.5

Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5.6

Uchwalanie zmian Statutu,

5.7

Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,

5.8

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

5.9

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,

5.10

Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

5.11

Opiniowanie, zatwierdzenie, aktualizowanie LSRR

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, Komitetu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga
bezwzględnej większości głosów w obecności, co najmniej połowy członków
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia
Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

obecnemu

na

Walnym

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu 1 miesiąca na podstawie
8.1

Uchwały Zarządu

8.2

Na wniosek Komisji Rewizyjnej
§ 19

1. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, i od 3 do 7 innych członków
Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu
3. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia
wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i
gospodarczymi, działającymi na obszarze dla którego ma być opracowana LSROR
lub którego dotyczy LSROR.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
4.1

Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

4.2

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4.3

Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4.4

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4.5

Ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania,

4.6

Opracowywanie projektu LSROR i wdrażanie przyjętej LSROR,

4.7

Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.8

Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.9

Opracowanie regulaminu pracy Zarządu,

4.10

Zatrudnianie i zwalnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz innych
pracowników tego Biura,

4.11

Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,

4.12

ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważniony jest prezes lub z upoważnienia Zarządu: wiceprezes jednoosobowo
bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1
do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w
stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia
lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni w biurze stowarzyszenia
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
5.1

Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

5.2

Składanie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zebraniu Członków,

5.3

Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków,

5.4

Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości,

5.5

Ustalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
§ 21

Członkowie Komitetu Wyboru Projektów są wybierani i odwoływani przez Walne
Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.
Komitet składa się z 11 do 20 członków w tym przewodniczącego, dwóch
wiceprzewodniczących, Sekretarza Komitetu.
Komitet wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących i Sekretarza
Wybór członków Komitetu Wyboru Projektów odbywa się z zachowaniem parytetu
równowagi
przedstawicielstwa
sektorów
publicznego,
społecznego
i
gospodarczego. Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o
których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich
przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007.
W skład Komitetu obligatoryjnie zostają wybrani:
4.1 Co najmniej jeden przedstawiciel każdej gminy wchodzącej w skład LGR
4.2 Co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora publicznego
4.3 Co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora społecznego
4.4 Co najmniej trzech przedstawicieli podmiotów sektora gospodarczego
4.5 Co najmniej 75% składu Komitetu stanowią osoby zameldowane na pobyt
stały na obszarze objętym LSROR
4.6 Co najmniej 2 osoby poniżej 30 roku życia
4.7 Co najmniej połowę miejsc z Komitecie stanowią przedstawiciele sektora
rybackiego.
5.

Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb.

6. Komitet jako organ decyzyjny pracuje zgodnie z przepisami zawartymi w
Regulaminie Organizacyjnym zawierającym szczegółowe zasady i procedury
funkcjonowania organu decyzyjnego.
7. Do wyłącznej kompetencji Komitetu należy wybór operacji, które mają być
realizowane w ramach LSROR.
8. Wybór operacji, o których mowa w ust. 7 dokonywany jest w formie uchwały
Komitetu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
9. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
10.Funkcji w Komitecie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie ani w Komisji
Rewizyjnej. Żaden z członków organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w
biurze LGR.
11.Komitet określa procedury wyłączenia członka komitetu z udziału w dokonywaniu
wyboru operacji.
12.Członkiem Komitetu Wyboru Projektów nie może być
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

osoba

skazana

§ 22
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §
17 ustęp 1 pkt 1.2;1.3;1.4; w czasie trwania kadencji tych władz wybory
uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
spadków, subwencji i dotacji, wpływów z działalności statutowej 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 przewidzianych w przepisach prawa.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut uchwalony przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Założycielskie) w dniu
21.01.2010 r.

Protokolant

Edyta Górska

Przewodniczący
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