Tekst jednolity
przyjęty Uchwałą Nr 68/2015
Walnego Zebrania Członków LGR
z dnia 25 listopada 2015 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
nr 77/2016 z dnia 1 kwietnia 2016

STATUT
STOWARZYSZENIA

„Lokalna Grupa Rybacka
Puszczy
Sandomierskiej”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, zwana
dalej Lokalną Grupą Rybacką (LGR), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie
związanych z chowem i hodowlą ryb,
2) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
2a) opracowanie i realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego,
2b) opracowanie i wdrożenie w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanej
przez społeczność niedyskryminujących i przejrzystych procedur wyboru oraz
obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów
interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących
wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi
i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej
3) aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie
zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, leżących na
obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej,
4) pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań
Stowarzyszenia oraz przygotowywanie i realizacja innych projektów
współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków
Unii Europejskiej,
5) promocja obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb oraz gmin
położonych na obszarze działania LGR,
6) organizowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój
przedsiębiorczości
7) podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przez rozwój
turystyki i małej infrastruktury
8) regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością związaną z
chowem i hodowlą ryb.
9) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska,
10)kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje,
11)integrację mieszkańców obszaru LGR,
12)wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej rozwojowi LGR,
13)promocja i rozwój gmin tworzących LGR,
14)propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży,
15)propagowanie idei zdrowego rozwoju życia,
16)wspieranie akcji charytatywnych.
§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowa Dęba.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego statutu mowa jest o:

1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR),
2) Władzach Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia
oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
3) Walnym Zebraniu Członków (WZC) - należy przez to rozumieć Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia,
4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Stowarzyszenia,
6) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenia.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855, z późn. zm.),
2) 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),
3) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223/1 z 15.08.2006 r.)
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15
maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające 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
5) rozporządzenie 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
6) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378)
7) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
8) innych aktów wykonawczych dla PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020,
9) niniejszego statutu.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Baranów Sandomierski,
Bojanów, Dzikowiec, Gorzyce, Grębów, Janów Lubelski, Kolbuszowa, Modliborzyce,
Nowa Dęba, Potok Wielki, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, przy czym w
zakresie niezbędnym dla realizacji celu Stowarzyszenia może ono prowadzić
działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§ 6.
1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Rozdział II
Zasady działania LGR
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) i
przystąpienie do konkursu na jej realizację oraz opracowanie Strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 20142020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego,
2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSROR oraz LSR na obszarze
działania LGR,
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania
projektów związanych z realizacją LSROR oraz LSR,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem
LGR na poziomie krajowym i międzynarodowym,
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
realizacji LSROR i LSR,
6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona
WWW, lokalna prasa, o możliwości wystąpienia do LGR w sprawie wyboru
projektu do realizacji LSROR i LSR,
7) dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków
przyznanych LGR na realizację LSROR i LSR,
8) 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:
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.
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.
§ 9.
Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków;
do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1) osoby fizyczne, które:
a) spełniają warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) działają na rzecz obszarów zależnych od rybactwa lub wyrażą na piśmie
deklarację takiego działania,
c) złożą deklarację członkowską.
2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które przedstawią
stosowną uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a) deklarację członkowstwa,
b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR i LSR,
c) wskazanie osób reprezentujących osobę prawną w stowarzyszeniu.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Przyjmowanie członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia
przyjętej większością głosów.
4. Skreślenie członków w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej za
Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia przyjętej większością głosów.
5. Od uchwały Zarządu o której mowa w ust. 3 i 4 służy odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały, za
pośrednictwem Zarządu. Uchwała WZC jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
2) składać
Zarządowi
Stowarzyszenia
wnioski
dotyczące
działalności
Stowarzyszenia.
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o
charakterze informacyjnym lub szkoleniowym.
§12.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności
Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki członkowskie,
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
§13.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego
roku po uprzednim upomnieniu przez Zarząd,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch i więcej organów Stowarzyszenia.
3. Członkowie organów Stowarzyszenia nie mogą prowadzić odpłatnej działalności
lub świadczyć pracę polegającą na doradztwie w przygotowaniu wniosków o
dofinansowanie lub ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi
priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
4. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. Członkowie wybrani
do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie
kadencje.
§ 15.
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć
miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o
jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności,
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybieranie Zarządu Stowarzyszenia, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia
samodzielnie zaciągać zobowiązania;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich opracowanej przez LGR,
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian w Statucie,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rada,
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego
Zebrania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.
6a. Wniosek w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej
wymaga zgłoszenia co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.

§ 16.
1. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku,
a jako sprawozdawczo - wyborcze raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
5. Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest władne do podejmowania uchwał
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 17.
Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd liczy od 5 do 7 członków. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, 2-ch
Wiceprezesów, Sekretarza i pozostałych członków.
Kadencja Prezesa trwa 4 lata.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, po wyborach.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3) zwoływanie Walnego Zebrania;
4) zatrudnianie kierownika oraz pracowników Biura Stowarzyszenia;
5) ustalanie stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia;
6) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
7) wprowadzanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (LSR) w zakresie określonym przez Walne Zebranie Członków
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu i jeden dowolny
członek Zarządu niezależnie od pełnionych funkcji łącznie.

§ 18.
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje
pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
§ 19.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 7 członków wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze
swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji
Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu i Rady ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą też otrzymywać z tytułu członkostwa w
tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości

wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 20.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków, w przedmiocie absolutorium
dla Zarządu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 21.
Rada
1. W skład Rady wchodzi od 9 do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez
Walne Zebranie Członków. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada jest organem, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji
zgodne z rozumieniem art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 oraz ustalanie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie z art. 34 ust 3 lit. F
rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz zgodnie z Ustawą z
dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności a w
szczególności z zapisami art. 21 i zapisami LSR.
2a) Zgodnie z Art. 4 ust 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności do właściwości Rady należy:
a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, , które
mają być realizowane w ramach LSR, oraz
b) ustalenie kwoty wsparcia
3. Uchwały Rady dotyczące wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia
podejmowane są z zachowaniem parytetów, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. b
rozporządzenia nr 1303/2013.
4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców przy czym przedstawiciele
żadnej z grup interesu, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013 nie mogą posiadać więcej niż 49 % praw głosu.
5. Co najmniej 30 % członków Rady stanowią podmioty reprezentujące sektor
rybacki.
6. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym
biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście, a członkowie będący
osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby
prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestnictwa w pracach Rady.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
7. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, a
w razie niemożności wykonywania przez
niego funkcji, przez
Wiceprzewodniczącego.
8. Wybór operacji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonywany jest w
formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania w głosowaniu
jawnym.
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
10. Organizację i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.

11. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy kontrola zachowania parytetów
o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1303/2013, w trakcie
podejmowania przez Radę uchwał dotyczących wyboru operacji i ustalania kwoty
wsparcia.
12. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej Rada może powoływać Zespoły
Tematyczne, składające się z minimum 3 osób.
13. Od uchwały Rady w sprawie oceny i wyboru operacji przysługuje wnioskodawcy
wniesienie protestu, zgodnie z regulacjami zawartymi w Art. 22 ust. 3 pkt. 4
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności
13 a) Wniesienie protestu przysługuje w przypadku:
a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo,
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo,
c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
13b) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o wynikach
oceny operacji
13 c) Treść protestu musi być zgodna z zapisami Art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 20
lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
13 d) Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGR i rozpatrywany przez zarząd
województwa.
13 e) O wniesionym proteście LGR informuje niezwłocznie zarząd województwa.
13 f) Przy rozpatrywaniu protestu stosuje się zapisy Art. 22 Ustawy z dnia 20 lutego
2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
§ 22.
1. Z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji wyłączany jest każdy członek
Rady, którego udział w dokonywaniu oceny operacji może wywołać wątpliwości,
co do jego bezstronności i niezależności.
2. Każdy Członek Rady przed rozpoczęciem procedury oceny i wyboru operacji,
składa deklarację o bezstronności lub wyłączeniu się z oceny w związku z
możliwością zaistnienia konfliktu interesów wg wzoru załączonego do regulaminu
Rady.
3. Wyłączenie członka Rady z dokonywania oceny konkretnej operacji może
nastąpić dobrowolnie – na jego wniosek - lub na wniosek zgłoszony przez innego
członka Rady - w drodze głosowania Rady, w szczególności po zaistnieniu jednej
z przesłanek określonych w ustępie 4.
4. Wykluczeniu z oceny operacji podlegają członkowie Rady:
1) będący wnioskodawcami lub małżonkami wnioskodawców,
2) reprezentują wnioskodawcę,
2) spokrewnieni lub spowinowaceni z wnioskodawcą do II stopnia pokrewieństwa,
3) związani z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) będący pełnomocnikami wnioskodawców,
5) będący w stosunku bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do
wnioskodawcy,
6) biorący udział w przygotowywaniu rozpatrywanego wniosku lub mający zamiar
uczestniczenia w realizacji operacji stanowiącej przedmiot wniosku,

7) pozostający z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i niezależności
członka Rady.
5. Wykluczenie członka Rady z procedury oceny i wyboru operacji następuje uchwałą
Rady podjętą zgodnie z trybem określonym w § 31 ust. 3, na wniosek
zainteresowanego lub innego członka Rady.
§ 23.
Do kompetencji Rady należy:
1. Wybór operacji wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez Stowarzyszenie LSR w ramach PO Rybactwo i Morze 20142020,
2. Przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
3. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podejmowanych zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 24.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust.1 w
czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
uzupełnienia ich składu.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 25.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
dotacji, w tym z Programu Operacyjnego RYBY, dochodów z własnej działalności
oraz zbiórek publicznych.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 26.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub
w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 27.
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
§ 28.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

