STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Morza i Zalewu
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
Tworzy się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu.
2.
Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu, które
dalej nazywane będzie Stowarzyszeniem.
3.
Stowarzyszenie może posługiwać się także nazwą skróconą Lokalna Grupa
Rybacka Morza i Zalewu.
4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kamień Pomorski.
5.
Nadzór
nad
Stowarzyszeniem
sprawuje
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego.
§2
1.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów
prawa, niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez organy Stowarzyszenia.
2.
Stowarzyszenie w szczególności działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001 Dz. U. nr 79 poz. 855 ze zm.), ustawy z
dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z
udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr 72 poz. 619) oraz
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),
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§3
1.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
3.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, na
zasadach określonych w niniejszym Statucie i ustawie. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy działalności Stowarzyszenia i realizacji celów
statutowych, nie może być przeznaczony do podziału między jego członków (§31).
5.
Działalność organów Stowarzyszenia (§15.1.) opiera się na pracy jego członków
na zasadach zapewniających spełnianie kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do

realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich określonych przez przepisy
prawa, fachowość, przejrzystość, jawność i demokratyczny sposób dokonywania
rozstrzygnięć, z udziałem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym osobom, podmiotom,
organizacjom.
§4
1.
Stowarzyszenie może używać odznak graficznych określonych uchwałą Zarządu i
pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
1.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowanie i przyjęcie Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla
obszaru działania Lokalna Grupa Rybacka w porozumieniu z samorządami
gminnymi;
2. rozpowszechnianie założeń Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich;
3. realizację zadań wynikających z przyjętej Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów
Rybackich;
4. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich;
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
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich;
6. wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w
Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”;
7. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej
30 roku życia;

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§6
1.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych;
b/ członków wspierających;
c/ członków honorowych.
§7
1.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym
jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu województwa.
2.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych oraz małoletni w wieku od 16 do
18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4.
Osoby prawne mogą być także członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§8
1.
Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację, zawierającą
oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zobowiązanie do opłacania składek i
dążenia do realizacji postanowień Statutu i celów Stowarzyszenia, a ponadto:
a/ osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
PESEL;
b/ osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, numer NIP, dołączając
także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru;
2.
W imieniu osoby prawnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego pisemną
deklarację składa organ uprawniony do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Jednostka samorządu terytorialnego wraz z deklaracją składa oświadczenie
o tym, że nie należy/nie złożyła deklaracji członkowskiej do innego Stowarzyszenia,
realizującego zadania określone w art. 16 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz. U. nr 72 poz. 619), oraz wskazuje osobę reprezentującą jednostkę
samorządu terytorialnego w Stowarzyszeniu.
3.
Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest ponadto przedstawić, o ile
wymagać tego będą przepisy prawa, uchwałę organu stanowiącego zawierającą
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
4.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie
uchwały. O swojej uchwale Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
5.
Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które zobowiązane jest
rozstrzygnąć odwołanie na najbliższym posiedzeniu i którego uchwała w tym

przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od
doręczenia uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem.
6.
O zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, Członek zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd. Do tego czasu dane wskazane w deklaracji są dla
Stowarzyszenia wiążące.
§9
1.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a/ uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w
głosowaniu;
b/ wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia oraz do Komitetu;
c/ zgłaszania do organów Stowarzyszenia i Komitetu wniosków w sprawach związanych
z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
d/ uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a/ brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
c/ nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i wspierać Stowarzyszenie;
d/ opłacać w terminie składki członkowskie.

§ 10
1.
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a/ pisemnej rezygnacji z członkostwa, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
b/ śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
c/ likwidacji, utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną;
d/ wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2.
Zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
a/ zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 2 miesiące, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległych składek, i wyznaczenia 7-dniowego terminu
do zapłaty zaległych składek;
b/ zachowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, po uprzednim pisemnym
wezwaniu do zaniechania takiego zachowania;
c/ zachowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
w dobre imię Stowarzyszenia;
d/ działania na szkodę Stowarzyszenia;
3.
O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub
osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia
pisemnie zainteresowanego członka, doręczając jej treść z uzasadnieniem.
4.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w §10 ust. 3 i §10 ust. 4 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które wnosi się za
pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści

uchwały.
5.
W przypadku nadania odwołania za pośrednictwem operatora pocztowego,
decyduje data stempla pocztowego.
6.
Walne Zgromadzenie Członków zobowiązane jest rozstrzygnąć odwołanie na
najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
7.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w §10 ust. 1 lit. a, b i c stwierdza
Zarząd w drodze uchwały. Postanowienia § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia jako członek wspierający po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o
których mowa w § 8 ust. 1 oraz złożeniu oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy
na rzecz Stowarzyszenia.
2.
Członek wspierający zobowiązany jest opłacać składkę członkowską w
zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3.
Ustanie członkostwa członka wspierającego i wykluczenie członka wspierającego
następuje zgodnie z zasadami określonymi w §10.
§ 12
1.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne
zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie honorowego członkostwa następuje na wniosek
Zarządu.
2.
Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3.
Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, może odebrać godność członka
honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2. lit. b, c i d.
§ 13
1.
Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia, na okres do 3 lat. Godność tą Walne Zgromadzenie może nadać
osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa
moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności
Stowarzyszenia.
2.
W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być
nadana tylko jednej osobie.
3.
Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące
członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą
podjętą większością 2/3 głosów, podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała
określa okres, na jaki nadano godność Honorowego Presa Stowarzyszenia.
4.
Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich
organów Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa
wyborczego. Mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, wyłącznie z głosem
doradczym.
§ 15
Obsługą administracyjną Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Komitetu i interesantów Stowarzyszenia kieruje Biuro Stowarzyszenia, powołane
uchwałą Walnego Zgromadzenia. Biurem kieruje Dyrektor Biura Stowarzyszenia,
powołany przez Zarząd, spośród osób posiadających odpowiednią wiedzę i
doświadczenie zawodowe. Regulamin działania Biura uchwala Zarząd. Stowarzyszenie
może powierzyć prowadzenie Biura innemu podmiotowi.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 16
1. Organami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia
nazywane w Statucie Walnym Zgromadzeniem);
b/ Zarząd;
c/ Komisja Rewizyjna, będąca organem kontroli wewnętrznej;
d/ Komitet.
§ 17
1.
Wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu dokonuje
Walne Zgromadzenie, spośród członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne nie jest możliwe.
2.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Komitetu są wybierani na 6-letnią
kadencję. Mandat członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu
wygasa z chwilą wyboru członków nowej kadencji tych organów.
3.
Mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu wygasa
przed upływem kadencji z powodu:
a/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b/ pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
c/ odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 3/4 głosów,
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
d/ śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
przez członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej lub Komitetu'
4.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub członka Komisji
Rewizyjnej lub Komitetu przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje
uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji.

§ 18
1.
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie
stanowi inaczej.
2.
Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków,
wówczas możliwe jest zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia po upływie 30 minut.
Na takim Walnym Zgromadzeniu uchwały mogą być podjęte większością głosów,
oddanych przez członków obecnych. Postanowienie to nie uchybia zapisom
szczególnym, o których mowa w § 18 ust. 1, a kolejne Walne Zgromadzenie nie może
być zwołane w tych przypadkach.

§ 19
1.
Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, przynajmniej raz w
roku kalendarzowym. Zarząd może zwoływać Walne Zgromadzenie Członków w razie
zaistnienia takiej potrzeby.
2.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przez zawiadomienie członków o terminie i
proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej na dwa tygodnie
przed jego terminem przez: ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia
lub przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia lub przez
rozesłanie pisemnych zawiadomień na adresy członków wskazane w deklaracji
członkowskiej.
3.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej lub Komitetu lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie niezwłocznie po otrzymaniu
wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać nie później niż w ciągu 2
miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4.
Do wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia (§ 19 ust. 3) dołącza się
proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. .
5.
W razie niezastosowania się przez Zarząd do postanowień §18 ust. 3, Walne
Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna, działająca w pełnym składzie,
jednomyślne, stosując odpowiednie postanowienia Statutu o sposobie zwołania
Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Do tak zwołanego Walnego Zgromadzenia nie
stosuje się § 18 ust. 2.
6.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia może być na zmieniony na Walnym
Zgromadzeniu zwykłą większością głosów, przy czym zmiana porządku obrad na
Walnym Zgromadzeniu zwołanym na podstawie ust. 3 wymaga zgody wnioskodawcy.
§ 20
1.
Do kompetencji Walnego Zgromad zenia w szczególności należy:
a/ podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Komitetu;
b/ określanie liczby członków Komitetu;
c/ uchwalanie na rok następny programów organizacyjnej i finansowej działalności

Stowarzyszenia;
d/ uchwalenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu zapewniających przejrzystość, jawność i demokratyczny sposób dokonywania
rozstrzygnięć oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu;
e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Zarządu i Stowarzyszenia;
f/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji;
g/ udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
h/ określenie ilości członków (§ 23 ust. 1) i wybór członków Komisji Rewizyjnej;
i/ wybór członków Komitetu;
j/ uchwalenie Statutu i zmian Statutu Stowarzyszenia;
k/ nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia i tytułu Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia;
l/ ustalanie wysokości składek członkowskich, z uwzględnieniem zasad określonych w
Statucie;
ł/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku;
m/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji o podobnym
charakterze;
n/ wyrażenie zgody na powoływanie i likwidację oddziałów Stowarzyszenia;
o/ podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w
innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
p/ zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
2.
Walne Zgromadzenie pracuje według porządku obrad. W Walnym Zgromadzeniu
może być zarządzona przerwa na okres nie dłuższy niż 48 godzin. Po przerwie
sprawdza się istnienie wymaganego quorum.
3.
Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub
członka zarządu, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek może
wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21
1.
Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa Zarządu, Wice Prezesa i pięciu
Członków Zarządu.
2.
Członkiem Zarządu nie mogą być osoby:
a/ będące członkami Komisji Rewizyjnej, Komitetu lub pozostające z członkiem Komisji
Rewizyjnej lub Komitetu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia;
b/ skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c/ nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych albo pozbawione praw
publicznych;
3.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 2 w trakcie kadencji
Zarządu jest uznawane za pisemną rezygnację członka Zarządu, którego okoliczność ta
dotyczy. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie wyboru
nowego członka Zarządu, zgodnie z § 17.
4.
W sytuacji, o której mowa w § 21 ust. 4 zdanie pierwsze, stwierdza uchwałą

Komisja Rewizyjna.
5.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.
6.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
7.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z
Członkiem Zarządu lub upoważnionych przez Zarząd dwóch Członków Zarządu.
8.
Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego
osoba.
§ 22
1.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a/ realizacja celów Stowarzyszenia i zapewnienie funkcjonowania Stowarzyszenia;
b/ realizacja postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia;
c/ składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia (reprezentacja Stowarzyszenia
wobec osób trzecich), kierowanie pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem
(§29);
d/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
e/ uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
f/ składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
g/ nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem § 30 ust. 5;
h/ powołanie Dyrektora Biura oraz uchwalanie regulaminu działania Biura
Stowarzyszenia;
i/ przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
2.
Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami,
nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3.
Prezes Zarządu dokonuje podziału czynności między Członków Zarządu.
4.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu. Sposób
zwołania posiedzeń zarządu zostanie określony w regulaminie Zarządu.
5.
Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie/diety za posiedzenia oraz
zwrot wydatków, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
6.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany
przez Walne Zgromadzenie. Projekt regulaminu opracuje Zarząd.
§ 23
1.
Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków stowarzyszenia po 1
osobie z każdej gminy.
2.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu, a w szczególności w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
b/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków 1

w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c/ przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d/ prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
e/ składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia i zwołanie Walnego
Zgromadzenia w przypadku określonym w statucie;
f/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu,
wyłącznie z głosem doradczym.
g/ wydawanie opinii w przedmiocie wyłączenia członka Komitetu;
4.
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej. Projekt regulaminu opracuje Komisja Rewizyjna.
5.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a/ będące członkami Zarządu lub Komitetu lub pozostające z członkiem Zarządu lub
Komitetu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia;
b/ które zostały uznane winnymi przestępstw popełnionych z winy umyślnej;
c/ nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych albo pozbawione praw
publicznych.
6.
Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom § 23 ust. 5
jest nieważne. Zarząd wnioskuje do Walnego zgromadzenia o stwierdzenie nieważności
wyboru i wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej
7.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 5 w trakcie kadencji
Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego
okoliczność ta dotyczy. W tym przypadku, o ile okoliczność ta dotyczy jednego członka
Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna działając jednomyślne w pozostałym składzie,
może kooptować członka Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji spośród osób,
które mogą być wybrane do Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej może
wchodzić tylko jeden członek kooptowany.
8.
Zdarzenie opisane w § 23 ust. 7 zdanie pierwsze stwierdza uchwałą Zarząd.
9.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać wynagrodzenie/diety za
posiedzenia oraz zwrot wydatków, w wysokości uchwalonej przez walne zgromadzenie.
Rozdział V
KOMITET
§ 24
1.
Komitet, do którego wyłącznej kompetencji/właściwości należy wybór operacji,
które mają być realizowane w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich (LSROR).
W skład Komitetu wchodzi od 7 do 11członków stowarzyszenia.
2.
Członkowie Komitetu są wybierani przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
3.
Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. UE L 223/1 z 15.8.2006) lub ich przedstawiciele, i w art.
23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007, ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)

nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. UE L 120/1
z 10.5.2007), tj. podmioty reprezentujące sektor niepubliczny (prywatny i społeczny):
a/ partnerzy gospodarczy - przedstawiciele sektora rybactwa (osoby fizyczne,
przedsiębiorstwa itp.) oraz
b/ przedstawiciele innych stosownych sektorów społeczno – ekonomicznych
(organizacje społeczno zawodowe rybaków, hodowców ryb i przetwórców produktów
rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia podmiotów związanych
z sektorem rybackim).
4.
Członkostwo w Komitecie ustaje przed upływem kadencji (§ 24 ust. 2) z powodu:
a/ pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komitecie;
b/ odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 3/4 głosów,
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
c/ śmierci członka Komitetu, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych
albo utraty praw publicznych;
5.
W przypadkach ustania członkostwa w Komitecie przed upływem kadencji
(§24.2.), Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu Komitetu, na okres do
upływu kadencji (§24.2.).
6.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komitecie, w sytuacjach wskazanych w
§24.2. i §24.4. lit. b, członek Komitetu pełni swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby
na jego miejsce.
7. Członek Komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu
Stowarzyszenia.
8. Organizację i tryb pracy Komitetu określa Regulamin Komitetu uchwalany przez
Walne Zgromadzenie Członków, zapewniający przejrzystość, jawność
i demokratyczny sposób dokonywania rozstrzygnięć oraz z uwzględnieniem
postanowień niniejszego Statutu.
9. Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenie/diety tylko zwrot wydatków w
wysokości uchwalonej przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Opinia
Komisji Rewizyjnej nie jest dla Zarządu wiążąca.

§25
1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.
2. Komitet wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje i
organizuje pracę Komitetu. Komitet korzysta z obsługi Biura Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Komitetu.
4. Uchwała Komitetu jest jej wyłączną kompetencją, w którą nie mogą ingerować organy
Stowarzyszenia, o ile dotyczy wyboru operacji, które mają być realizowane
w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
§26
1. Członek Komitetu jest wyłączony z mocy Statutu w pracach Komitetu lub
podejmowaniu uchwał:
a/ w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku

prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
b/ w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych
bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
c/ w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
d/ w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem osoby mającej interes w
rozstrzygnięciu Komitetu;
2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa,
przysposobienia, opieki lub kurateli.
§27
1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w §26.1., wyłącza się członka Komitetu na
jego żądanie lub na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli między członkiem Komitetu,
a osobą zainteresowaną lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek tego rodzaju, że
mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Komitetu.
2. Wniosek o wyłączenie członka Komitetu osoba zainteresowana zgłasza Zarządowi na
piśmie, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.
3. Osoba zainteresowana, która nie złożyła wniosku o wyłącznie członka Komitetu, w
terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku powodującego rozpoczęcie prac
Komitetu lub o podjęcie uchwały przez Komitet, powinna wykazać ponadto, że
przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana.
4. Aż do rozstrzygnięcia przez Zarząd członek Komitetu może spełniać tylko czynności
nie cierpiące zwłoki.
§ 28
1. Członek Komitetu powinien zawiadomić Zarząd o zachodzącej podstawie swego
wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.
2. O wyłączeniu członka Komitetu, w oparciu o §26.1. i §27.1. orzeka Zarząd działając w
pełnym składzie, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej i po wysłuchaniu członka
Komitetu, którego to dotyczy. Opinia Komisji Rewizyjnej nie jest dla Zarządu wiążąca.
3. Wniosek złożony z naruszeniem §27.3. będzie pozostawiony przez Zarząd bez
rozpoznania. O tym fakcie wnioskodawca zostanie przez Zarząd zawiadomiony.
4. Ponowny wniosek o wyłączenie członka Komitetu oparty na tych samych
okolicznościach będzie pozostawiony przez Zarząd bez rozpoznania. O tym fakcie
wnioskodawca zostanie przez Zarząd zawiadomiony.
Rozdział VI
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą stanowi mienie, a w szczególności w postaci środków
pieniężnych, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, funduszy, które służy
działalności Stowarzyszenia i do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z:
a/ składek członkowskich;

b/ wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej;
c/ kredytów i pożyczek;
d/ darowizn, dotacji i subwencji;
e/ spadków i zapisów;
f/ dochodów z własnej działalności gospodarczej;
g/ dochodów z majątku Stowarzyszenia
h/ ofiarności publicznej.
§ 30
1. Zgromadzenie Członków określa wysokość rocznej składki członkowskiej. Walne
Zgromadzenie może określić wysokość składki członkowskiej różną dla członków
będących osobami fizycznymi, różną dla członków będących jednostkami samorządu
terytorialnego, różną dla osób będących innymi osobami prawnymi.
2. Zmiana wysokości składki członkowskiej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
7 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wysokości składki członkowskiej przez
Zgromadzenie Członków.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 31 sierpnia każdego roku
kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają pierwszą składkę według zasad
określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia, a dalsze składki wpłacają w wysokości określonej przez Walne
Zgromadzenie (§30.1.) i na zasadach określonych w zdaniu pierwszym.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Następujące czynności Zarządu dotyczące majątku Stowarzyszenia, wymagają zgody
Komisji Rewizyjnej:
a/ nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
b/ przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 31
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a/ członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, członków Komitetu;
b/ pracowników Stowarzyszenia;
c/ małżonków członków Stowarzyszenia, członków organów, członków Komitetu
pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub
powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
d/ osób związanych z członkami Stowarzyszenia, członkami organów, członkami
Komitetu, pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. Zabronione jest zbywanie, przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom,
o których mowa w §31.1., na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
33. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób,
o których mowa w §31.1. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w §31.1.

§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych (§3.4.).
2. O podjęciu, zakończeniu, przedmiocie, formach prowadzenia działalności
gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą 1 w zakresie:
18.11.Z Drukowanie gazet,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
58.11.Z Wydawanie książek,
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność,
63.12.Z Działalność portali internetowych,
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
zarządzania,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne
Zgromadzenie (§20.1. lit j) na podstawie uchwały powziętej większością 3/4 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;
2. Zmiana lub nowy Statut wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia
uchwały w tym przedmiocie, chyba że Walne Zgromadzenie, większością głosów
określoną w §33.1. postanowi inaczej.
3. Zmiana Statutu dokonana w zakresie §5, w okresie dziewięciu miesięcy
kalendarzowych, licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po dniu
uprawomocnienia się postanowienia o wpisie do KRS, wymaga zwykłej większości
głosów i może być dokonana wyłącznie na wniosek Zarządu. Postanowienia §33.2. nie
mają w tym przypadku zastosowania.
4. Zmiana Statutu dokonana w zakresie §32.3. wymaga zwykłej większości głosów, o ile
jest dokonana na wniosek Zarządu. Postanowienia §33.2. nie mają w tym przypadku
zastosowania.
§ 34
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
powziętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przeznaczony zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 35
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
uaktualniając ją w razie pojawienia się okoliczności to uzasadniających. Każdy członek
zwyczajny Stowarzyszenia posiada kolejny numer, wynikający z listy.
2. W przypadku, gdy liczba Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia stanie się równa lub
większa niż 60 członków, ilekroć w Statucie mowa jest o Zgromadzeniu Członków,
rozumie się przez to Zgromadzenie Delegatów, którzy wybrani zostaną na zasadzie
określonej poniżej. W przypadku, gdy liczba Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia
stanie się równa lub większa niż 60 członków, ilekroć w Statucie mowa jest o członku

Stowarzyszenia, członku Stowarzyszenia wykonującym prawo głosu na Zgromadzeniu,
rozumie się przez to Delegata wybranego na zasadzie określonej poniżej, z
zastrzeżeniem §36.2.
3. Liczba wybieranych Delegatów, zależna jest od ilości Członków Zwyczajnych
Stowarzyszania i wynosi:
a/ jeden Delegat spośród każdych trzech członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 60 do 90 członków;
b/ jeden Delegat spośród każdych czterech członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 91 do 120 członków;
c/ jeden Delegat spośród każdych pięciu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 121 do 150 członków;
d/ jeden Delegat spośród każdych sześciu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 151 do 180 członków;
e/ jeden Delegat spośród każdych siedmiu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 181 do 210 członków;
f/ jeden Delegat spośród każdych ośmiu członków Stowarzyszenia, gdy liczba Członków
Zwyczajnych wynosi od 211 do 240 członków;
g/ jeden Delegat spośród każdych dziewięciu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 241 do 270 członków;
h/ jeden Delegat spośród każdych dziesięciu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 271 do 300 członków;
i/ jeden Delegat spośród każdych jedenastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 301 do 330 członków;
j/ jeden Delegat spośród każdych dwunastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 331 do 360 członków;
k/ jeden Delegat spośród każdych trzynastu członków Stowarzyszenia, 1 gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 361 do 390 członków;
l/ jeden Delegat spośród każdych czternastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 391 do 420 członków;
ł/ jeden Delegat spośród każdych piętnastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 421 do 450 członków;
m/ jeden Delegat spośród każdych szesnastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 451 do 480 członków;
n/ jeden Delegat spośród każdych siedemnastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 481 do 510 członków;
o/ jeden Delegat spośród każdych osiemnastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 511 do 540 członków;
p/ jeden Delegat spośród każdych dziewiętnastu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 541 do 570 członków;
r/ jeden Delegat spośród każdych dwudziestu członków Stowarzyszenia, gdy liczba
Członków Zwyczajnych wynosi od 571 do 600 i więcej członków;
§ 36

1. Wyboru Delegatów dokonuje się na zasadach powyższych, na okres dwunastu
kolejnych miesięcy kalendarzowych (kadencja Delegatów), licząc od miesiąca

następującego po dniu wyboru wszystkich Delegatów, przy czym kadencja Delegatów
ustaje w chwili wyboru Delegatów kolejnej na kolejną kadencję.
2. Każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia, który nie został Delegatem posiada nadal
bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia (§9.1. lit b) i przysługują mu
pozostałe uprawnienia wynikające z członkostwa, poza czynnym prawem wyborczym
(§9.1. lit b) na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd losuje składy grup członków zwyczajnych, określone liczbowo w §35.3. Po
wylosowaniu grup, Zarząd zawiadamia członka o jego uczestnictwie w grupie, podając
jej skład i wzywa do oddawania głosów na Delegata, w terminie 14 dni.
W razie gdy nie uda się utworzyć ostatniej grupy o liczbie członków określonej
w §35.3., grupę o mniejszej liczbie członków traktuje się tak jak pozostałe.
4. Członkowie grupy wybierają spośród siebie Delegata oddając głosy na piśmie do
Zarządu, w terminie 14 dni. Wyboru dokonuje się niezależnie od ilości oddanych głosów
w grupie. Delegatem zostaje ten członek zwyczajny Stowarzyszenia, który otrzymał
najwięcej głosów. W razie równej liczby głosów na członków z jednej grupy, Delegata
określa Zarząd przez losowanie spośród kandydatów na Delegata, o równej liczbie
głosów.
5. W razie gdyby w grupie nie oddano żadnego głosu w wyborze Delegata, Zarząd
określa Delegata przez losowanie spośród członków tej grupy, zawiadamiając o tym
członków grupy.
6. W razie ustania członkostwa Delegata w okresie jego kadencji (§36.1.), wyboru
nowego Delegata dokonuje się spośród pozostałych członków grupy, na zasadach
określonych powyżej.
Podpisy Założycieli Stowarzyszenia:

