Załącznik do uchwały WZC nr 6/01.04.2021

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1.
1. Nadnotecka Grupa Rybacka, zwana dalej „NGR” lub „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem jednostek stopnia
wojewódzkiego, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój
społeczno-gospodarczy obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
2. Nadnotecka Grupa Rybacka jest rybacką lokalną grupą działania w rozumieniu
ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015
r.
3. Organem nadzoru
Wielkopolskiego.

nad

Stowarzyszeniem

jest

Marszałek

Województwa

§ 2.
1. Podstawą prawną działania NGR jest:
a) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 713),
b) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i 1625), zwana dalej „ustawą o RLKS”,
c) (uchylono);
d) Statut Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
2. NGR posiada osobowość prawną.
3. NGR może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR. O podjęciu,
zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.

§ 3.
1. Obszar działania NGR obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą NGR jest miasto Trzcianka.
3. NGR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji mających na
celu rozwój sektora rybackiego.
4. Czas trwania NGR jest nieograniczony.
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§ 4.
1. NGR opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych członków, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a do prowadzenia spraw może tworzyć biuro, zatrudniać
pracowników i zlecać prace wykonawcom zewnętrznym. Pracownikiem biura NGR
może być członek Stowarzyszenia.
2. Zarząd NGR ustala zasady wypłacania diet członkom Rady, będących
ekwiwalentem utraconych zarobków i kosztów związanych z koniecznością oceny
operacji podczas posiedzeń Rady NGR.
3. Członkom Zarządu za pełnienie swoich funkcji może przysługiwać świadczenie
pieniężne w postaci diety oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem
w pracach tego organu oraz utraconych zarobków. Wysokość, warunki i zasady
wypłaty diety oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach
Zarządu i utraconych zarobków określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
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ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania NGR
§ 5.
Celem działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej jest:
1) działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury;
2) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary rybackie i obszary
akwakultury;
3) realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w
skrócie „LSR”);
4) złagodzenie negatywnych skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.
§ 6.
Cele NGR realizowane są poprzez:
1) opracowanie i przyjęcie LSR na lata 2014-2020 dla obszaru działania NGR;
2) rozpowszechnianie założeń LSR;
3) realizację zadań wynikających z przyjętej LSR;
4) monitorowanie wdrażania LSR oraz jej ewaluację;
5) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z
realizacją LSR;
6) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielenia pomocy na
realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach
wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach
realizowanej LSR;
7) wybór operacji do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, zwanego dalej „PO RiM 20142020”, i ustalanie dla wybranych operacji kwoty wsparcia, stosownie do
przepisów ustawy o RLKS;
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
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internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów
o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
9) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn;
10) podjęcie działań mających na celu wsparcie i aktywizację
defaworyzowanych, zdiagnozowanych na obszarze działania NGR;

grup

11) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na
rzecz rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury;
12) prowadzenie innych działań wspomagających realizację LSR;
13) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji celów działania
NGR.
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ROZDZIAŁ III

Członkowie NGR, ich prawa i obowiązki
§ 7.
NGR zrzesza członków:
1)

zwyczajnych

2)

wspierających,

3)

honorowych.

§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym NGR może być osoba spełniająca warunki określone w
ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisach konstytuujących zasady
wsparcia w ramach PO RiM 2014-2020.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wesprze
NGR.
3. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia będący
osobą fizyczną szczególnie zasłużoną dla idei rozwoju sektora rybackiego.
4. Członek zwyczajny – osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego
przystępując do NGR zobowiązana jest przedstawić uchwałę swego organu
stanowiącego wyrażającą wolę przystąpienia do NGR.
5. O przyjęciu do NGR lub o wykluczeniu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd
NGR.

§ 9.
1. Członek zwyczajny NGR, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o
stowarzyszeniach, ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków NGR,
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów NGR,
3) kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi
na zadane pytania w terminach określonych przez Walne Zebranie Członków,
4) korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich
rodzajach działalności NGR.
2. Członek wspierający ma prawo :
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu NGR z głosem doradczym,
2) kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi
w terminach ustawowych,
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3) korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich
rodzajach działalności NGR.
3. Członek honorowy posiada pełnię praw członka zwyczajnego.

§ 10.
Członek NGR ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
2) regularnie opłacać składki zgodnie z regulaminem opłacania składek ustalonym
przez Walne Zebranie Członków,
3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze NGR,
4) uczestniczyć w posiedzeniach WZC osobiście lub przez wyznaczonego
pełnomocnika, który może brać udział w obradach na podstawie udzielonego
mu przez członka NGR pisemnego pełnomocnictwa.

§ 11.
1. Członkostwo w NGR ustaje wskutek:
1) zgonu lub utraty osobowości prawnej,
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi NGR,
3) wykluczenia za działalność niezgodną ze Statutem NGR lub za zwłokę w
zapłacie składki członkowskiej, dłuższą niż 3 miesiące od upływu terminu
płatności składek, określonego w Regulaminie opłacania składek
członkowskich, o którym mowa w § 10 pkt 2, po uprzednim wezwaniu do
uregulowania należności,
4) orzeczenia sądu powszechnego, skazującego prawomocnym wyrokiem za
popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
2. Uchwałę w sprawie wykluczenia członka z NGR podejmuje Zarząd.

§ 12.
1.

2.

Od uchwały Zarządu NGR wykluczającej danego członka z NGR przysługuje mu
prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
dnia doręczenia pisma w sprawie utraty członkostwa. Do upływu terminu na
złożenie odwołania, a w razie jego złożenia, do dnia podjęcia przez Walne
Zebranie Członków uchwały nieuwzględniającej odwołania, członek NGR,
którego dotyczy uchwała Zarządu o wykluczeniu, pozostaje nadal członkiem
NGR.
Uchwała Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 1, jest
podejmowana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania i jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV

Władze i zasady organizacyjne NGR

§ 13.
1. Najwyższą Władzą NGR jest Walne Zebranie Członków .
2. Organem kierującym działalnością NGR jest Zarząd. Zasady kierowania NGR określa
Statut i uchwały Walnego Zebrania Członków. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 Zarząd jest
uprawniony do reprezentowania NGR. Zasady reprezentacji NGR przez Zarząd
określa § 16 ust. 3.
3. Organem kontroli wewnętrznej jest 3-osobowa Komisja Rewizyjna.
4. Organem, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być
realizowane w ramach LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia dla tych operacji, jest
Rada.
5. Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków, bezwzględną
większością głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu, na którym ma zostać
dokonany wybór, opowie się za głosowaniem jawnym.
6. Uchwały władz i organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy składu danego organu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu, § 15 ust. 2-4, § 19 ust. 8, § 26 oraz § 27 ust. 1.
7. Głosowania władz i organów NGR mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (głosowanie na odległość), o ile zostaną spełnione
następujące warunki:
1) członkowie władzy lub organu NGR zostaną poinformowani o możliwości
głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
o sposobie uczestniczenia w obradach i oddawania głosu przy wykorzystaniu
tych środków, a także o środkach technicznych i wymaganiach niezbędnych
do uczestniczenia w obradach i oddania głosu – powyższe informacje powinny
zostać przekazane wraz ze zwołaniem posiedzenia danej władzy lub organu
NGR;
2) zapewniona zostanie transmisja obrad posiedzenia danej władzy lub organu
NGR w czasie rzeczywistym;
3) zapewniona zostanie możliwość dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym, w ramach której członek władzy lub organu NGR będzie mógł
wypowiadać się w toku obrad;
4) zapewniona zostanie możliwość głosowania osobiście lub przez
pełnomocnika przed lub w toku posiedzenia danej władzy lub organu NGR,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
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5) przebieg obrad i głosowania powinien zostać utrwalony w formie nagrania
audiowizualnego lub w formie dokumentowej, w szczególności w zakresie
pozwalającym ustalić kto uczestniczył (był obecny) w obradach, treść
podejmowanych uchwał i wyniki przeprowadzonych głosowań
– przy czym regulaminy poszczególnych władz lub organów NGR mogą
szczegółowo określać zasady prowadzenia obrad i głosowania w tym trybie,
z zachowaniem powyższych wymagań.

§ 14.
1. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat. Członkowie danego organu
NGR pełnią wspólną kadencję, a w przypadku uzupełnienia składu danego organu w
trakcie kadencji, wybrany w tym trybie członek organu powoływany jest na okres do
końca kadencji trwającej w momencie jego wybrania.
2. Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej na pierwszym
Walnym Zebraniu Członków zwołanym po upływie kadencji, na jaką został wybrany.

§ 15.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalenie LSR na nową perspektywę finansową,
3) (uchylony),
4) uchwalenie i zmiana:
a)

regulaminu opłacania składek członkowskich w NGR,

b)

regulaminu WZC,

5) wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
6) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków,
7) wybór i odwołanie Rady lub jej poszczególnych członków,
8) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
9) przyjmowanie sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg
i zwolnień z tych obowiązków, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 15 lit. d,
12) rozpatrywanie odwołań członków NGR od uchwał Zarządu w sprawie ich
wykluczenia z NGR,
13) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
14) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
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15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NGR i przeznaczeniu jej majątku.
2. Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie:
1) odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady;
2) odwołania poszczególnych członków organów, o których mowa w pkt 1,
3) skrócenia kadencji organów, o których mowa w pkt 1;
- wymaga większości 2/3 głosów członków NGR obecnych na Walnym Zebraniu
Członków.
3. (uchylony)
4. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się przy obecności co
najmniej 50% członków Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum, o którym
mowa w poprzednim zdaniu, posiedzenie może odbyć się w drugim terminie, po
15 minutowej przerwie. Posiedzenia w drugim terminie mogą się odbyć bez
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia, z tym jednak wyjątkiem
że do ważności uchwały o zmianie Statutu, która miałaby zostać podjęta na
posiedzeniu wyznaczonym w drugim terminie, wymagane jest quorum wskazane
w § 26.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu NGR obecnemu na Walnym Zebraniu
Członków w każdym głosowaniu przysługuje jeden głos.
6. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz do roku,
przez Zarząd.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w razie potrzeby.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje
Zarządowi oraz grupie stanowiącej co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych
NGR. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach,
dla których zostało zwołane.

§ 16.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności NGR, reprezentuje je na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym
posiedzeniu, wybierając spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów,
Sekretarza oraz Skarbnika. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością NGR,
2) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków co najmniej raz w roku
oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie potrzeby,
3) podpisanie sprawozdania finansowego i przedłożenie do przyjęcia WZC,
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4) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających NGR,
5) (uchylony),
6) realizacja LSR zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi wdrażania PO RiM
2014-2020 oraz zobowiązaniami umownymi, które wiążą NGR;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia NGR do innych organizacji,
8) pozyskiwanie środków na realizację celów LSR z innych źródeł,
9) zabezpieczenie obsługi administracyjno-biurowej NGR, w tym uchwalanie
Regulaminu biura NGR i innych dokumentów zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie biura NGR,
10) (uchylony),
11) przyjmowanie dokumentów wewnętrznych NGR dotyczących ochrony danych
osobowych w NGR oraz polityki rachunkowości NGR;
12) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
13) (uchylony),
14) podejmowanie uchwał w sprawie aktualizacji LSR oraz przyjęcia tekstu jednolitego
LSR,
15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i aktualizacji:
a) procedur regulujących zasady wyboru i oceny operacji w ramach realizacji
LSR,
b) Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR,
c) lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz procedury ich ustalania i zmiany,
d) regulaminu wypłacania diet członkom Rady NGR,
e) innych załączników do umowy ramowej, zawartej przez NGR z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego i regulującej zasady
wdrażania LSR,
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 do reprezentowania NGR, w tym do składania w imieniu
NGR oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych, wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. W przypadku sporów i umów z członkiem Zarządu NGR jest reprezentowane
przez pełnomocnika Stowarzyszenia powołanego uchwałą Walnego Zebrania
Członków albo przez członka Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu.

§ 17.
1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
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2) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności NGR oraz
dokonywanie oceny tej działalności, w tym opiniowanie sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalność NGR, przedkładanego przez
Zarząd Walnemu Zebraniu Członków;
3) dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
5) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6) występowanie do władz NGR z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
7) prawo wnioskowania do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz prawo zwołania go w przypadku nie zwołania przez Zarząd,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.

§ 18.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Rady w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo
uzupełnienia brakujących członków. W przypadku braku więcej niż 1/3 członków
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub więcej niż dwóch członków Rady uzupełnienie
składu jest obligatoryjne i powinno odbyć się niezwłocznie.
2. Uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady, o którym mowa w ust.
1, następuje poprzez wybory uzupełniające, z poszanowaniem zasad określonych
w § 14 ust.1.

§ 19.
1. Rada składa się z 15 do 17 członków wybieranych przez WZC, spośród członków
NGR, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Rady NGR. Członkowie NGR
będący osobami prawnymi i wybrani do Rady, są w tym organie reprezentowani
przez jedną osobę fizyczną – pełnomocnika posiadającego pełnię praw
publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego (nie więcej niż
30 % składu), społecznego, gospodarczego i rybackiego :
2a. Skład Rady gwarantuje spełnianie następujących warunków:
1) żadna z grup interesu, o których mowa w 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
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Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) występujących na obszarze objętym LSR
(władza publiczna, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, rybacy, rolnicy) nie
posiada więcej niż 49 % praw głosu,
2) ponad 40 % składu Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego,
3) sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady,
4) w składzie Rady znajduje się przynajmniej:
•

jeden przedsiębiorca,

•

jeden rybak,

•

jedna kobieta,

•

jedna osoba poniżej 35 roku życia.

3. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane
w ramach opracowanej LSR, oraz ustalenie kwoty wsparcia dla tych operacji.
Ponadto Rada rozpatruje protesty wnioskodawców od uchwał w sprawie wyboru
operacji i ustalania kwoty wsparcia oraz może opiniować propozycję zmian w
operacjach wybranych uprzednio przez Radę do realizacji. Rada może być
zaangażowana w procedurę przygotowania projektu LSR, kryteriów wyboru
operacji, procedur i regulaminów niezbędnych do wdrażania LSR oraz zmian w
tych dokumentach – na zasadach i w sytuacjach określonych przez Zarząd.
4. Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.
5. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, przy wykorzystaniu biura
Stowarzyszenia.
6. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli
wewnętrznej, Zarządu lub pracownikiem biura NGR.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady NGR, w tym uregulowania dotyczące
zachowania bezstronności członków Rady w wyborze operacji, określa
Regulamin Organizacyjny Rady NGR.
8. Do ważności uchwał Rady w sprawach, o których mowa w ust. 3, konieczne jest
zachowanie składu Rady i parytetów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy
o RLKS.

§ 20.
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1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady mogą być członkami tylko jednego z
tych organów.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady nie mogą prowadzić odpłatnej
działalności i świadczyć pracy polegającej na doradztwie w ubieganiu się o pomoc i
przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i
Morze” 2014-2020.
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ROZDZIAŁ V

Majątek NGR
§ 21.
1. Majątek i prawa majątkowe stanowią własność NGR.
2. Majątek NGR tworzy się ze:
a) składek członkowskich,
b) subwencji i dotacji,
c) darowizn i zapisów,
d) dochodów z własnej działalności.
3.

Zbycie praw do składnika majątku należącego do NGR, którego wartość rynkowa
przekracza 20.000 zł, wymaga zgody WZC.

§ 22.
NGR jest podmiotem praw i obowiązków cywilno-prawnych, które dotyczą mienia
NGR.

§ 23.
Zasady gospodarki finansowej i rachunkowości reguluje ustawa o rachunkowości,
z tym, że jako kierownika jednostki z punktu widzenia ustawy o rachunkowości
ustanawia się Zarząd NGR, organem przyjmującym sprawozdanie jest Walne
Zebranie Członków NGR.

§ 24.
Rokiem obrachunkowym w NGR jest rok kalendarzowy.

§ 25.
W przypadku likwidacji NGR o przeznaczeniu jego mienia decyduje WZC.
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ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie NGR

§ 26.
Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 20 % członków zwyczajnych NGR.

§ 27.
1. Rozwiązanie NGR wymaga uchwały WZC podjętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. W drugim terminie
uchwała może zostać podjęta zwykłą większością głosów niezależnie od liczby
członków, z tym że drugi termin zwołany będzie w okresie co najmniej 21
dniowym, z zachowaniem procedury ponownego powiadomienia członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenia mienia
NGR.
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