STATUT
STOWARZYSZENIA
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Jurajska Ryba”

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” o skróconej
nazwie RLGD „Jurajska Ryba” zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem
trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego,
gospodarczego i społecznego.
2. RLGD „Jurajska Ryba” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób
fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Przyrów.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność również poza granicami kraju.
Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem
dopuszczonych.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 20 lutego 2015 r. o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U z 2015r. poz. 378) i innych
właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych, rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Fundusze Regionalnego 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 niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II.
ZASADY DZIAŁANIA RLGD
§4.
1. Celem RLGD jest:
1) Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów rybackich,
2) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa i obszarów zależnych
od rybactwa,
3) Aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych
od rybactwa,
4) Poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa szczególnie w
społecznościach rybackich,
5) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej na obszarach zależnych od
rybactwa oraz wspieranie różnicowania działalności gospodarczej,
6) Łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim,
7) Współpraca z innymi społecznościami rybackimi w kraju i zagranica,
8) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i
gospodarczego regionu,
9) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury regionu,
10) Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i restrukturyzacji
gospodarczej i społecznej,
11) Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i
kultywowanie lokalnych tradycji,
12) Waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska
naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru,
13) Promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w
dziedzinie kultury w oparciu o lokalne zasoby,
14) Podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
15) Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem
obszarów zależnych od rybactwa,
16) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz inicjowanie oraz wspieranie działań
realizowanych na zasadach partnerstwa, w szczególności pomiędzy władzami
publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami
prywatnymi sektora rybackiego oraz innymi podmiotami powiązanymi z sektorem
rybackim,
17) Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i
organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei
demokracji, samorządności i samorządu,
18) Przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców
obszarów zależnych od rybactwa,
19) Działalność doradcza i szkoleniowa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie
w ramach realizacji strategii.
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20) Działania na rzecz poprawy stanu cieków i urządzeń wodnych wykorzystywanych na

potrzeby rolnictwa.
§5.
2. RLGD realizuje swoje cele poprzez:
1) Opracowanie LSR dla obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia,
przystąpienie do konkursu na jej realizację.
2) Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania RLGD,
3) Realizację zadań wynikających z przyjętej LSR,
4) Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych
z realizacją LSR,
5) Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem RLGD na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
6) 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 realizacji LSR,
7) Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych RLGD
na realizację LSR,
8) Rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania
operacji (projektów),
9) Monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji (projektów) będących
przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań w zakresie oceny
związanych ze strategia rozwoju lokalnego,
10) Realizowanie strategii w oparciu o postanowienia umowy ramowej zawartej z
samorządem województwa,
11) Organizowanie, finansowanie i realizowanie:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w
szczególności: szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów;
b. imprez kulturowych i sportowych, takich jak festiwale, targi, jarmarki, pokazy,
wystawy i zawody służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości
kulturowej;
c. działalności promocyjnej i informacyjnej;
12) Pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań RLGD oraz
przygotowanie i realizację innych projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych.
13) 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,
14) Prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.
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§6.

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.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE RLGD

§7.
Członkiem zwyczajnym RLGD może być:
1) osoba fizyczna, która
a. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zależnych od rybactwa lub wyrazi
na piśmie deklarację takiego działania,
c. złoży deklarację członkowską.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu
województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a. deklarację przystąpienia do RLGD,
b. deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w RLGD.

§8.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w RLGD następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
§9.
1. Członek zwyczajny RLGD jest obowiązany:
1) propagować cele RLGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) regularnie opłacać składki członkowskie za każdy rok kalendarzowy w
wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
5) dbać o dobre imię RLGD oraz wzrost jej roli i znaczenia.
2. Członek zwyczajny RLGD ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności RLGD,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
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§10.
1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o
wystąpieniu ze RLGD,
3) nie płacenie składki członkowskiej za 1 okres składkowy tj. za jeden rok
kalendarzowy.
4) wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz RLGD,
b.
z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądu,
5) śmierć osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi RLGD przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE RLGD
§11.
1. Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w §
11, ust. 1, pkt 2-4.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
§12.
1. Uchwały władz RLGD podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania, z zastrzeżeniem przypadków, w których statutu określa inny sposób
podejmowania uchwał.
2. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu tajnego głosowania
w określonej sprawie.
§13.
1. Najwyższą władzą RLGD jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej, lub wniosek co najmniej 1/3 członków RLGD. O
terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Zarząd zawiadamia
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej na 14 dni przez wyznaczonym terminem.
Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków pierwszym
terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków
zwyczajnych, uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym
Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych,
wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc
obowiązującą bez względu na ilość członków zwyczajnych obecnych na zebraniu.
Drugi termin Wlanego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu,
najwcześniej po upływie 15 minut od pierwszego terminu.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalenie kierunków i programu działania RLGD,
2) ustalenie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w granicach
określonych Statutem
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalenie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia RLGD do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania RLGD,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków
RLGD,
10) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) uchwalenie regulaminu obrad Rady RLGD,
12) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej,
13) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych RLGD,
14) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Walne Zgromadzenie Członków może upoważnić inne organy RLGD do
wykonywania swoich kompetencji wynikających z ust. 5 pkt: 4, 7, 11, 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady
i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania RLGD, wymaga bezwzględnej większości
głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków.
Każdemu członkowi zwyczajnemu RLGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków
przysługuje jeden głos.

§14.
1. Rada liczy od 10 do 20 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród
członków stowarzyszenia.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego. Skład winien być zgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
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1) wybór i ustalenie kwoty wsparcia operacji, które maja być realizowane w
ramach opracowanej przez RLGD LSR oraz , w stosownych przypadkach,
przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną
weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, zgodnie z art. 34 ust.
3 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. Wybór ten jest dokonywany w formie Uchwały Rady
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2) rozpatrywanie odwołań od uchwały, o której mowa wyżej.
4. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności
i poufności, przed pierwszą oceną operacji, którą przeprowadzają.
5. Członek Rady, który pozostaje z Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dotacji
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość, co do
jego bezstronności lub zachodzi któraś z przesłanek wymienionych w pkt. 4 lub 5 ma
obowiązek poinformować o tym Przewodniczącego, który niezwłocznie decyduje w
sprawie jego wyłączenia z głosowania nad daną operacją.
6. Członkowie Rady mają obowiązek złożenia Przewodniczącemu Rady wniosku o
wyłączenie z oceny operacji:
1) w których uczestniczy lub brał udział w czynnościach związanych z jego
przygotowaniem;
2) które zostały złożone przez osobę lub podmiot z którym Członek Rady:
a. pozostaje w zależności rodzinnej (związek małżeński, faktyczne pożycie, stosunek
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, związany z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli),
b. przed upływem 3 lat od dnia posiedzenia, na którym oceniana jest dana operacja
pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia albo był członkiem władz osób prawnych
lub ich pełnomocnikiem lub był członkiem korporacyjnej osoby prawnej lub z
innego tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej,
c. w innych przypadkach, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności.
7. W innych przypadkach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności,
które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności danego Członka Rady, wniosek
o wykluczenie z oceny operacji może złożyć również Przewodniczący Rady lub inny
Członek Rady, a wykluczenie następuje przez głosowanie i podjęcie uchwały o
wykluczeniu.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

§15.
Zarząd składa się z 8 do 10 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków.
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
O członkostwo w Zarządzie mogą starać się członkowie RLGD. Członkowie wybrani
do władz RLGD mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków RLGD i skreślanie z listy członków,
2) przyjmowanie pisemnych rezygnacji z pełnienia funkcji członków Zarządu,
Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) reprezentowanie RLGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie bieżącą pracą RLGD,
5) zwoływanie Walnego Zebranie Członków,
6) zatwierdzenie Regulaminu Zatrudnienia Pracowników,
7) zatrudnianie i ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Biura RLGD,
8) uchwalanie regulaminu pracy Biura RLGD,
9) opracowanie i przyjmowanie szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania
Rady wynikających z Regulaminu Rady i LSR,
10) opracowanie i aktualizacja LSR oraz innych wymaganych przepisami
dokumentów, w szczególności procedur, celem przystąpienia do konkursu na
realizację LSR,
11) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do
konkursu na jej dofinansowanie,
12) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów szczegółowych,
13) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania
środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
14) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z
realizacją LSR,
15) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów,
16) zatwierdzanie rocznego Planu finansowego RLGD,
17) sporządzanie sprawozdań z działalności RLGD.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
Stowarzyszenia, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes lub jeden z nich i pracownik biura upoważniony do tego przez Zarząd.
Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa
Regulamin Pracy Zarządu.

§16.
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad
działalnością RLGD.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród
siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.
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4. W przypadku ustąpienia członka Komicji w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie
Członków przeprowadza wybory uzupełniające.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
6. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega
Zarządowi.
7. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) pozostający w związku małżeńskim, w bliskim stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej z członkami zarządu.
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem
doradczym.
9. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje
głos przewodniczącego.
10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności RLGD,
2) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
3) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) występowanie do władz RLGD z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzanych kontroli,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz RLGD złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§17.
1. Członkowie Organów RLGD mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków na
skutek utraty członkostwa lub na odpowiednio uzasadniony wniosek Organu, do
którego należą.
2. W razie zmniejszenia się składu władz RLGD wymienionych w §11 w czasie trwania
kadencji tych władz, na najbliższym zebraniu Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę w celu uzupełnienia składu organu, którego zmiana dotyczy.
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ROZDZIAŁ V.
MAJATEK I FUNDUSZE

1.
2.

3.

4.

§18.
Majątek RLGD stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
Dochody RLGD pochodzą z:
1) darowizn, spadków i składek członkowskich,
2) subwencji i dotacji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
6) dochodów z ofiarności publicznej,
7) z umów sponsorskich.
RLGD prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującą
Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami.
Zarząd zarządza majątkiem RLGD i odpowiada za prawidłowość gospodarowania jej
funduszami i majątkiem.

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu RLGD przez
Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności
ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu RLGD Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku RLGD.
§20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, poz. 104 z
późn. zm.).
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