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UCHWAŁA NR XXXVI/232/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU 

Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 R. 
 
 
w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Zalew Wi ślany”. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420) oraz art. 16 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 
zrównowaŜonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619) – Rada Miejska we Fromborku uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. 
 
Postanawia się o przystąpieniu Gminy Frombork w charakterze członka zwyczajnego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z siedzibą w Braniewie, którego 
statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
            PRZEWODNICZĄCY 
       Rady Miejskiej we Fromborku 
                  /-/ Bogdan Jussis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” powstało, by działać na rzecz rozwoju 
obszarów rybackich, promować obszary rybackie. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpocznie swoją działalność od 1 grudnia 
2009r. W dniu 03.11.2009r. zostało zarejestrowane w KRS, zaś w dniu 04.11.2009r. otrzymało NIP.  
Do końca listopada gminy powinny składać deklaracje o przystąpieniu do stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie proponuje wysokość składki członkowskiej mającej charakter wpisowego w 
wysokości ok. 0,20 zł od jednego mieszkańca miejscowości, co przy liczbie mieszkańców, która na 
koniec 2008 r. wg GUS wynosiła 3715, dałaby kwotę 743 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVI/232/09 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 26.11.2009r 

 
 

Statut Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Rybacka 

 „Zalew Wi ślany” 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zwane dalej Stowarzyszeniem, 
posługujące się równieŜ skrótem LGR „Zalew Wiślany”, jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem, działającym jako Lokalna Grupa Rybacka (LGR), mającym na celu 
zrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa, a w szczególności: 
 
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Braniewo, Frombork, 

Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Elbląg,  
2) wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 

1, 
3) promocję obszarów rybackich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt. 1, 
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

rybackich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt. 1, 
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach rybackich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt. 1, 
6) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju obszarów 

rybackich.  
§ 2. 

' 
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów rybackich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój 
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.  
  

§ 3. 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Braniewo (Pl. Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo, gmina 
Braniewo, woj. Warmińsko - Mazurskie).  

§ 4. 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia  
2009 r. o wspieraniu zrównowaŜonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619), rozporządzenia Rady (WE) nr 
1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 223 z dnia 15 sierpnia 2006 r., str. 1), a takŜe przepisy 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie 



Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 120 z dnia 
10 maja 2007 r., str. 1) oraz niniejszego Statutu.  



§ 5. 
 

1. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania. 

2.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów moŜe ono prowadzić 
działalność takŜe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność 
Stowarzyszenia jest koncentrowana w szczególności na obszarze gmin: Braniewo, 
Frombork Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Elbląg. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
  

Rozdział II 
Zasady działania Stowarzyszenia 

 
§ 6. 

 
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie: 
a) przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 
b) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,  
c) uroczystości kulturalnych, słuŜących zwłaszcza promocji regionu i jego 

toŜsamości kulturowej, 
d) działalności promocyjnej,  

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 
inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, 

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR zgodnych z prawodawstwem 
polskim i unijnym, 

5) wspieranie działań mających na celu rozwój i integrację środowiska rybackiego, 
6) pozyskiwanie środków na rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa i wspieranie 

przedsiębiorczości.  
 

§ 7. 
  
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. W celu 
lepszej realizacji zadań statutowych moŜe zatrudniać pracowników.  
  

Rozdział III 
 Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 8 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na; 

a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być: 
a) podmioty sektora publicznego: w tym gminy i powiaty 



b) podmioty sektora gospodarczego: w tym osoby prawne i osoby fizyczne 
c) podmioty sektora społecznego: w tym stowarzyszenia i fundacje. 

3. Członkowie Stowarzyszenia, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich 
przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki 
wynikające z przynaleŜności do Stowarzyszenia. 

  
§ 9. 

 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia. 
2. Współuczestniczyć w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji. 
3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
4. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 
5. Brać udział w uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie.  
§ 10. 
 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
1. Uczestnictwa w pracach, uroczystościach imprezach przedsięwzięciach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 
2. Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu. 
3. Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia. 
4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz 

Stowarzyszenia. 
5. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,            

a takŜe powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
6. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 
  

§ 11. 
 
Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

 
§ 12. 

 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna lub prawna szczególnie 
zasłuŜona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.   
  

§ 13. 
 
Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków. 
2. Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programów  

i metod pracy. 
3. Współuczestniczenia w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji. 
4. Brania udziału w uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 
 

§ 14. 
 



Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia zobowiązani są do: 
1. Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia. 
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

a takŜe powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 
§ 15. 

 
Utrata statusu członka Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego w formie pisemnej 
Zarządowi. 

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za raŜące naruszanie 
postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie 
opłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego 
upomnienia. 

4. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu 
utraty osobowości prawnej lub śmierci członka. 

5. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu 
prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia. 

 
§ 16. 

 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna i jest podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków. 
  

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

  
§ 17. 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  
b) Zarząd,  
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Oprócz organów wymienionych w pkt. 2, w Stowarzyszeniu działa równieŜ Komitet 
wybierany przez Walne Zebranie Członków. 

3. Nie moŜna być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu. 
4. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu trwa 5 lata. 
  

§ 18. 
 

Biuro jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i 
przygotowawczymi Stowarzyszenia. 
 

§ 19. 
 



Z zastrzeŜeniem § 19 ust. 5 i § 20 statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania.  



 
§ 20. 

 
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w kaŜdy 
skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie. Na Ŝądanie, co 
najmniej 1/3 liczby członków obecnych na Walnym Zabraniu Członków zarządza się 
głosowanie tajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. 
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:  

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu,  
3) ustalanie wysokości składek członkowskich,  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz sprawozdań w szczególności dotyczących projektów 
realizowanych w ramach Strategii,  

5) udzielanie absolutorium Zarządowi w przypadku jego ustąpienia oraz po 
zakończeniu kaŜdego roku obrotowego,  

6) uchwalanie zmian Statutu,  
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji,  
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia,  
10)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,  
11)  wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Walnego Zebrania 

Członków, 
12)  zatwierdzanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i Komitetu,  
13)  opiniowanie projektu Strategii opracowanego przez Zarząd, 
14)  nadawanie na wniosek Zarządu godności członka wspierającego i honorowego 

Stowarzyszenia,   
15) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać 

objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów zgodnych z prawodawstwem 
polskim  
i unijnym.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości 
głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia.  

6. KaŜdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu 
Członków przysługuje jeden głos.  

7. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący, a w przypadku 
jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z tym Ŝe do czasu wyboru Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek 
lub  przedstawiciel członka Walnego Zebrania Członków. 

  
§ 21. 

 



1. JeŜeli Walne Zebranie Członków nie moŜe się odbyć ze względu na brak co najmniej 
połowy ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków w drugim terminie nie wcześniej niŜ po upływie 30 minut i nie później niŜ 
14 dni od pierwszego. 

2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania 
uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia. 

 
§ 22. 

 
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika, wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  
2. Do kompetencji Zarządu naleŜy:  

1) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,  
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
3) kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,  
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
5) opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów zaleŜnych od rybactwa,  
6) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 
7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem  

o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów zgodnych z 
prawodawstwem polskim i unijnym,  

8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 
innych pracowników tego Biura,  

9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 
Stowarzyszenia,  

10) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka 
wspierającego i honorowego,  

11) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.  
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych  

upowaŜnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.  
4. W razie braku wymaganej większości w podejmowaniu uchwał Zarządu, rozstrzyga 

głos Prezesa Zarządu.    
§ 23. 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie 
mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małŜeńskim, ani teŜ w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:  
1) kontrola bieŜącej pracy Stowarzyszenia,  
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym 

Zebraniu Członków,  
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.  
4. W razie braku wymaganej większości w podejmowaniu uchwał Komisji Rewizyjnej, 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.    
 



§ 24. 
 
1. Komitet składa się z Przewodniczącego i od 4 do 14 członków wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego Zebrania  
2. Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 

ust. 1 lit. B i c rozporządzenia nr 1198/2006 lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 
akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007. 

3. Do wyłącznej kompetencji Komitetu naleŜy wybór w formie uchwały operacji, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
Nr L 223 z dnia 15 sierpnia 2006 r., str. 1), a takŜe przepisami rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r., ustanawiającymi szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rybackiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 120 z dnia 10 
maja 2007 r., str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 
Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Szczegółowy Regulamin działania Komitetu zatwierdza Walne Zebranie Członków. 
 

§ 25. 
 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust. 1 pkt. b i c 
w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 
uzupełnienia ich składu. 

 
 § 26. 

 
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego. 

 
Rozdział V 

Maj ątek Stowarzyszenia 
 

§ 27. 
 

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.  
 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 28. 

 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

lub  
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

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

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  



 


