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Załącznik nr ……….. do protokołu posiedzenia 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 
z dnia 13 lipca 2012 r. 

 
 
 

Uchwała nr 5/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb”  
z dnia 13 lipca 2012r.,  

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 
 

Na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 5.1. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„7 Ryb”, Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Uchwala się jednolity tekst Statutu Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
         Przewodniczący  

 
……….…………………………………………. 
               Walnego Zebrania Członków  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2012 Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7RYB” z  dnia 13 lipca 2012 r.  

 
 
 
 

tekst jednolity 
 
 
 

STATUT STOWARZYSZENIA 
Lokalna Grupa Rybacka 

„7 RYB”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument zatwierdzony w dniu 13.07.2012 r. 
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STATUT STOWARZYSZENIA 
Lokalna Grupa Rybacka 

„7 RYB” 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB ” zwane dalej „Stowarzyszeniem", 
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na terenie 
województwa wielkopolskiego, w oparciu o partnerstwo trójsektorowe, posiadającym 
następujące cele nie zarobkowe : 
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) opracowanej 

przez lokalną grupę rybacką (LGR). 
4. Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim. 
5. Wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym potencjału 

obszarów należących do sieci Natura 2000. 

§ 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 miejscowość Wągrowiec.  

§ 4  

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną działając na podstawie: 
1.1. Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, 

poz. 855). 
1.2. 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, str. 1). 
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1.3. Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 
2009 r. Nr 72, poz. 619). 

1.4. Niniejszego statutu. 
1.5. Ustawy z dnia 7 marca 2007r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz.U.Nr 64, poz. 427 ze zm.) 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalno ści gospodarczej.  
3. ---- 

§ 5  

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub pokrewnym profilu działania. Decyzję o przystąpieniu do 
krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 
uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.  

2. Stowarzyszenie działa na terenie Polski oraz poza jej granicami 
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
4. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci i logo. 
 

Rozdział II 
Cele, zadania i sposoby ich realizacji 

§ 6  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
1. Organizowanie, finansowanie, realizację: 

1.1. Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów. 

1.2. Imprez m.in. takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy służących promocji 
regionu oraz umacnianiu jego tożsamości kulturowej. 

1.3. Działalności promocyjnej i informacyjnej. 
1.4. Doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych 

z realizacją LSROR. 
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, 
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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 uczestniczenie w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej 
wobec obszarów zależnych od rybactwa. 

7. Opracowanie i przyjęcie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) 
dla obszaru działania LGR. 

8. Rozpowszechnianie założeń LSROR. 
9. Realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR. 
10. 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. 

11. Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w 
Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". 

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

§ 7  

1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki 
organizacyjne w granicach dopuszczonym prawem. 

2. Stowarzyszenie może powoływać grupy tematyczne. 

§ 8  

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 
członków. 

2. Członkom Stowarzyszenia może przysługiwać wynagrodzenie, diety, nagrody, 
zwrot kosztów oraz wydatków poniesionych w trakcie realizacji zadań 
wyznaczonych przez Stowarzyszenie lub wykonywania obowiązków związanych z 
pełnieniem funkcji w organach Stowarzyszenia. 

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i 
prowadzić biuro stowarzyszenia. 

 
 
 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia  
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§ 9  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających. 

§ 1 0  

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być podmiot, który: 
1. Wywodzi się z sektora: 

1.1. Publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie 
publiczne, jednostki badawczo - rozwojowe, instytucje naukowe, państwowe 
lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby 
prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania 
zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. 

1.2. Społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne oraz 
związki zawodowe, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne 
zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSROR, w tym w szczególności 
organizacje zrzeszające przedstawicieli sektora rybackiego. 

1.3. Prywatnego, w tym w szczególności podmioty wykonujące działalność 
polegającą na połowie, chowie, hodowli ryb, wprowadzaniu na rynek, obrocie i 
przetwarzaniu ryb i produktów rybnych oraz produkcji lub naprawie narzędzi 
połowowych. 

2. Działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR. 
3. Złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu 

podjętej zwykłą większością głosów, zgodnie z § 17, ust. 3, pkt 3.1 niniejszego 
statutu. 

§ 1 1  

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
1.1. Propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w działaniach na 

rzecz ich realizacji. 
1.2. Przestrzegać postanowień Statutu. 
1.3. Opłacać składki członkowskie. 
1.4. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
2.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2.2. Składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia. 
2.3. Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. 
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§ 1 2  

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele 
Stowarzyszenia i udzielająca mu materialnego lub finansowego wsparcia na cele 
statutowe. 

§ 1 3  

Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z tym, 
że nie mają czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia. 

§ 1 4  

1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek: 
1.1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji. 
1.2. Z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
1.3. Skreślenia z listy członków: 

1.3.1. Za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz 
Stowarzyszenia. 

1.3.2. Z powodu niepłacenia składek w okresie 3 miesięcy od upływu terminu 
płatności składek, przypadającego 31 marca każdego roku, po 
uprzednim wezwaniu do uregulowania należności. 

1.4. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu 
innych niż określonych w ust. 1.3., pkt 1.3.1. przyczyn, skutkujących 
uszczerbkiem na dobrym imieniu Stowarzyszenia. 

1.5. Śmierci 
2. Stwierdzenie utraty członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadkach 

określonych 
w ust. 1., punkty 1.1., 1.2. oraz 1.5. następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia. 

3. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym w ust. 
1punkt 1.3., następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, od której 
członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o utracie członkostwa. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków i jest ostateczna. 

4. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia w przypadku określonym w ust. 
1, punkt 1.4. następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków i jest 
ostateczna. 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia  
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§ 1 5  

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, Komisji Rewizyjnej oraz 
Komitetu. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Komitetu i członkiem innego organu 
Stowarzyszenia. 

4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu wynosi 4 lata. 
5. Z zastrze żeniem § 16 ust. 6, uchwały władz Stowarzyszenia zap adają zwykł ą 

większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecno ści co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierws zym terminie, lub w 
drugim terminie, który mo że być wyznaczony nie wcze śniej ni ż piętnaście 
minut pó źniej, w którym wymóg obecno ści ponad połowy członków nie 
obowi ązuje. 

§ 1 6  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje 

jeden głos. 
3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków  co najmniej jeden raz na rok lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu 
obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny 
sposób, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem. 

4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć w pierwszym terminie co 
najmniej połowa członków Stowarzyszenia, natomiast w drugim terminie, wymóg 
obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. W Walnym Zebraniu 
Członków mogą uczestniczyć ponadto zaproszeni przez Zarząd goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
5.1. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian. 
5.2. Uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia. 
5.3. Ustalanie liczby oraz powoływanie i odwołanie członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Komitetu. 
5.4. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu oraz 

Biura. 
5.5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Komitetu. 
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5.6. Udzielanie absolutorium Zarządowi. 
5.7. Ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia. 
5.8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz 

Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu. 
5.9. Dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu  oraz na jego wniosek pozostałych 

Członków Zarządu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa 
członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w 
głosowaniu jawnym  

5.10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie naruszeń statutu, uchwał władz i działań 
przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia przez jego 
członków. 

5.11. Rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach skarg na działalność władz 
Stowarzyszenia. 

5.12. Pozbawianie członkostwa. 
5.13. Rozpatrywanie odwołań o których mowa w § 14 ust 3. 
5.14. Podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad. 
5.15. Ustanawianie wysokości składek członkowskich. 
5.16. Decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia. 
5.17. Podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Stowarzyszenia, nie 

uregulowanych niniejszym statutem. 
5.18. Przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia 

6. Podjęcie uchwał w sprawach odwołania członków Zarz ądu, Komisji 
Rewizyjnej, Komitetu oraz rozwi ązania Stowarzyszenia, wymaga 
bezwzgl ędnej wi ększości głosów przy obecno ści ponad połowy członków 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu 7 dni na podstawie: 
7.1. Uchwały Zarządu. 
7.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
7.3. Pisemnego wniosku co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

§ 1 7  

1. Zarząd liczy od 7 do 9 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zebranie Członków spośród członków tego zebrania i składa się z Prezesa, 
Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i pozostałych członków.  Zarząd spośród 
swego grona dokonuje wyboru Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. 

2. Prezes kieruje pracami Zarządu, a pod jego nieobecność Wiceprezes lub inny 
upoważniony przez Prezesa członek Zarządu. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 
3.1. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenia. 
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3.2. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym jego 
działalnością organizacyjną, gospodarczą i finansową. 

3.3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
3.4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
3.5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3.6. Opracowywanie, aktualizowanie oraz realizowani e Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich. 
3.7. Przygotowanie projektów oraz ich realizacja. 
3.8. Określanie lokalizacji siedziby biura Stowarzyszenia. 
3.9. Zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia. 
3.10. Powoływanie oraz koordynowanie prac zespołów eksperckich. 
3.11. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków jednostek organizacyjnych 

Stowarzyszenia. 
3.12. Przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz 

podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i 
finansowych z działalności Stowarzyszenia. 

3.13. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania oraz diet członków komitetu. 
3.14. Zwalniania z płacenia składek członkowskich w uzasadnionych przypadkach. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz wyrażania oświadczeń woli  w imieniu 
Stowarzyszenia upoważniony jest  Prezes lub Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia. 

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia 
upoważnionymi są Prezes i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia łącznie lub 
Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia łącznie lub Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia i Skarbnik Stowarzyszenia łącznie. 

6. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili ukonstytuowania się nowego 
Zarządu. 

7. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej progu minimalnego, 
określonego w ust. 1., wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków. 

8. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu 
Prezesa  jego wyboru dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu. 

9. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu 
Wiceprezesa lub Skarbnika lub Sekretarza ich wyboru dokonuje Zarząd spośród 
swojego grona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

§ 1 8  
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1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez 
Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania i składa się z 
Przewodniczącego i pozostałych członków. 

2. Komisja Rewizyjna spośród swego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego. 
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz 

Komitetu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudniani w biurze 
stowarzyszenia. 

6. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
7. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy: 

7.1. Sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem 
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i 
uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

7.2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny działalności 
Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych 
kontroli oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

7.3. Opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu. 
7.4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku 

stwierdzenia naruszeń niniejszego Statutu przez Zarząd. 
8. Komisja Rewizyjna może: 

8.1. Żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego 
organów. 

8.2. Uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
9. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej progu 

minimalnego, określonego w ust. 1., wybory uzupełniające przeprowadza się na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

10. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa  w Stowarzyszeniu 
Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna wybierze ze swego grona nowego 
Przewodniczącego. 

 
 

§ 1 9  

1. Z zastrzeżeniem ust. 3. Komitet liczy od 9 do 21 członków wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania i 
składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 
pozostałych członków. 
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2. Komitet wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. W skład Komitetu obligatoryjne zostają wybrani: 
3.1. Co najmniej jeden mieszkaniec każdej gminy wchodzącej w skład LGR 
3.2. Co najmniej po trzech przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, 

prywatnego 
3.3. Co najmniej 50% składu komitetu stanową przedstawiciele sektora społeczno-

prywatnego 
3.4. Co najmniej 75% składu Komitetu stanowią osoby zameldowane na obszarze 

objętym LSROR. 
4. Do wyłącznej właściwości Komitetu należy: 

4.1. Opiniowanie, zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich. 

4.2. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania  członków zarządu, 
4.3. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 
5. Wybór operacji, o których mowa w ust. 4. jest dokonywany na podstawie 

zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Regulaminu Organizacyjnego 
Komitetu. 

6. Regulamin Organizacyjny Komitetu zapewnia: 
6.1. Przejrzystość, jawność i demokratyczny sposób dokonywania rozstrzygnięć. 
6.2. Gwarantuje przedstawicielom sektora rybackiego wpływ na wybór operacji w 

ramach realizacji LSROR. 
6.3. Określa procedury wyłączenia członka komitetu od udziału w dokonywaniu 

wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać 
wątpliwości co do jego bezstronności. 

7. Członkowie Komitetu nie mogą być zatrudniani w biurze stowarzyszenia. 
8. W przypadku zmniejszenia się składu Komitetu poniżej progu minimalnego, 

określonego w ust. 1., wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków. 

9. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Stowarzyszenia 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, Komitet wybierze 
ze swego grona nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub 
Sekretarza. 
 

Rozdział V 
Majątek i rozwi ązanie Stowarzyszenia  

§ 2 0  
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1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 
subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 2 1  

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej na podstawie § 16 ust. 6. lub w innych przypadkach 
przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wskazuje 
organizacje nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom 
powstania Stowarzyszenia, na rzecz których zostanie przekazany majątek 
Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań. 

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o  
stowarzyszeniach.  
 
 
 
…………………………      …………………………… 
Protokolant zebrania                     Przewodnic zący obrad 
 
 


