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REGULAMIN 
 ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Grup Rybackich, zwana dalej „Siecią LGR”, jest 
podmiotem zrzeszającym Lokalne Grupy Rybackie, zwane dalej „LGR”, 

2. Członkostwo w Sieci jest dobrowolne.  

3. Sieć nie posiada osobowości prawnej.  

4. Celem Sieci LGR jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych 
od rybactwa i ich mieszkańców, rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności 
lokalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja ludności obszarów 
zależnych od rybactwa.  

5. Sieć LGR do osiągnięcia celów realizować będzie różnorodne działania, a w szczególności: 

1) wypracowanie i wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów powstałych 
w trakcie wdrażania Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa”, programu operacyjnego RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego; 

2) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją Osi Priorytetowej 4 
PO RYBY 2007-2013 oraz ich popularyzacja na forum regionalnym i krajowym;  

3) zajmowanie stanowiska na forum krajowym i regionalnym w istotnych kwestiach, 
mających wpływ na wdrażanie Osi Priorytetowej 4 programu operacyjnego RYBY 
2007-2013 na terenie kraju i regionu objętego działaniem Sieci LGR; 

4) uzgadnianie kierunków współpracy z innymi regionalnymi sieciami, działającymi na 
rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa na poziomie regionalnym, krajowym                 
i Unii Europejskiej; 

5) występowanie w imieniu LGR zrzeszonych w Sieci LGR do instytucji mogących udzielić 
wsparcia działań na rzecz realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich; 

6) organizacja szkoleń i spotkań dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie LGR 
zrzeszonych w Sieci LGR; 

7) propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,                   
z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów 
ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego terenów objętych 
działaniami LGR; 

8) opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających 
do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów 
zależnych od rybactwa; 

9) organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, 
zjazdów, wyjazdów studyjnych, seminariów i konkursów; 

10) współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza 
naukowo-badawczego i dydaktycznego, szczególnie z Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego i Urzędem Marszałkowskim; 
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11) inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego, 
ekonomicznego obszarów zależnych od rybactwa, w tym na realizację wspólnych 
projektów przez kilka LGR wraz z innymi partnerami; 

12) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej                                   
i edukacyjnej w zakresie nabywania wiedzy odnośnie Osi Priorytetowej 4 programu 
operacyjnego RYBY 2007-2013; 

13) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie Sieci LGR; 
14) udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 

wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy; 
15) podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych poszczególnych LGR; 
16) podejmowanie innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na efektywność 

działań w ramach Osi Priorytetowej 4 programu operacyjnego RYBY 2007-2013;                 

17) podejmowanie działań i przedsięwzięć prowadzących do wykorzystania 
dotychczasowych doświadczeń w obsłudze mieszkańców terenów objętych LSROR ( 
lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich) w przyszłym okresie programowania 
2014-2020; 

18) czynny udział w pracach nad rozwiązaniami programowymi dla sektora zależnego od 
rybactwa na lata 2014-2020. 

6. Sieć LGR kierowana jest w okresach sześciomiesięcznej Prezydencji sprawowanej przez 
poszczególnych Prezesów LGR lub upoważnionych członków Zarządu danego LGR.  

7. Sieć LGR działa poprzez przedstawicieli delegowanych przez poszczególne LGR do pracy 
w Zarządzie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu. 

8. Każdy członek Sieci LGR zachowuje swą autonomię.  

9. Członkowie Sieci LGR są odpowiedzialni za opracowywanie i realizowanie projektów 
zgodnych  z celami Sieci LGR, jak również za pozyskiwanie środków na ich realizację.  

 
Rozdział II 

Członkowie Sieci LGR 
 

§ 2. 
1. Członkiem Założycielem Sieci LGR jest LGR, która podpisała List Intencyjny z dnia                        

28 listopada 2011 r., dotyczący powołania Sieci LGR. 

2. Nowe podmioty przyjmowane są do Sieci LGR uchwałą Zarządu Sieci LGR na podstawie 
pisemnej deklaracji współpracy w Sieci LGR. 

3. Każdy członek Sieci LGR może występować z wnioskami i postulatami do organów Sieci 
LGR. 

4. Ustanie członkostwa następuje na podstawie: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Sieci LGR; 
2) likwidacji Grupy LGR. 

5. Wykluczenie członkostwa następuje na podstawie: 

1) O wykluczeniu z Sieci LGR decyduje Zarząd Sieci LGR, na podstawie pisemnie 
uzasadnionego wniosku trzech członków Sieci LGR, w przypadku nieprzestrzegania 
przez członka Regulaminu Sieci LGR – po złożeniu do Zarządu Sieci LGR, w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności 60% członków.; 
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2) O decyzji Zarządu Sieci LGR, wykluczony członek Sieci LGR jest powiadamiany 
pisemnie w ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji.  

6. Uchwała Zarządu Sieci LGR jest ostateczna. 
 

 
Rozdział III 

Struktura organizacyjna 
 

§ 3. 
1. Organem Sieci LGR jest Zarząd Sieci LGR, zwany dalej „Zarządem”, który realizuje 

swoje zadania przy pomocy Sekretariatu Sieci LGR, zwanego dalej „Sekretariatem”. 
2. W skład Zarządu i Sekretariatu wchodzą osoby delegowane pisemnie przez członków 

Sieci LGR. 

3. Każdy członek Sieci LGR deleguje do Zarządu i Sekretariatu łącznie dwie osoby, 

wyznaczając, która z nich ma zostać członkiem Zarządu lub Sekretariatu. 

4. Członek Sieci LGR może w każdym czasie odwołać osobę delegowana przez siebie z 

Zarządu lub Sekretariatu. Dla powołania nowych Delegatów stosuje się ust. 3. 

5. Pracami Zarządu i Sekretariatu kieruje Prezydent Sieci LGR, wybierany na 6-cio  

miesięczną kadencję. 

6. Zarząd Sieci LGR może podjąć uchwałę o powołaniu Wiceprezydenta Sieci LGR 

wybieranego na 6-cio miesięczną kadencję. 

7. Wiceprezydentem Sieci LGR zostaje przedstawiciel LGR, która w kolejnej kadencji, 

zgodnie z harmonogramem, sprawować będzie przewodnictwo w Sieci LGR.  

8. Prezydent Sieci LGR, w razie potrzeby, do kierowania pracami Zarządu i Sekretariatu 

może wyznaczyć osobę spośród członków Zarządu. 

9. Kadencja Zarządu i Sekretariatu wynosi  42 miesiące. 

10. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

1) ustalanie kierunków i programu działania Sieci LGR; 
2) powoływanie w miarę potrzeb Zespołów Roboczych i Tematycznych; 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań; 
4) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Sieci LGR do innych organizacji; 
5) opiniowanie propozycji dotyczących planowanych projektów; 
6) przyjmowanie zmian w Regulaminie Sieci LGR na wniosek Sekretariatu lub na 

wniosek członka Sieci LGR;  
7) podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia członków Sieci LGR oraz odwołania 

członków Sekretariatu;  
8) przyjmowanie nowych członków Sieci LGR. 

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 50% składu Zarządu.  

13. Członkowie Zarządu mogą głosować w formie elektronicznej (mail), za zgodą 

Prezydenta Sieci LGR. 

14. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. 
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15. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również osoby zaproszone, 

reprezentujące podmioty nie wchodzące w skład Sieci LGR. 

16.  Zakres funkcjonowania sekretariatu określa Prezydent Sieci LGR. 

17.  Posiedzenia Sekretariatu odbywają się w zależności od  potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż raz na 2 miesiące. 

18. Dokumentacja pracy Zarządu i Sekretariatu prowadzona jest w formie elektronicznej                  
i jest zamieszczana na stronach internetowych poszczególnych członków Sieci LGR,               
w zakładce Zachodniopomorska Sieć LGR. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
§ 4. 

1. Zmiany w Regulaminie Sieci LGR oraz rozwiązanie Sieci LGR wymagają uchwały 
Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
Zarządu uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sieci LGR Zarząd określa sposób likwidacji oraz 
przeznaczenie ewentualnego majątku Sieci LGR. 
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Delegowanie przedstawiciela LGR 
 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/pełna nazwa LGR/ 
 

 
 

do Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich 
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia ……………………………………………………………………………………………………………………..….  
 
na podstawie § …………………. ust. ……………….. Statutu, deleguje  
 
Panią /Pana ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
                                                                   /imię, nazwisko i funkcja pełniona w LGR/ 

 
do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………  
 
w Zarządzie Zachodniopomorskiej Sieci LGR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                 ……………..…………………………………………….. 
/miejscowość i data/                                                                                 /pieczęć oraz podpisy osób upoważnionych                             
                                                                                                                       do  reprezentowania LGR/ 
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Delegowanie przedstawiciela LGR 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/pełna nazwa LGR/ 
 

 
 

do Sekretariatu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich 
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia ………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
na podstawie § …………………. ust. ……………….. Statutu, deleguje  
 
Panią /Pana ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                   /imię, nazwisko i funkcja pełniona w LGR/ 

 
do reprezentowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  
 
w Sekretariacie Zachodniopomorskiej Sieci LGR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                 ……………..…………………………………………….. 
/miejscowość i data/                                                                                 /pieczęć oraz podpisy osób upoważnionych                             
                                                                                                                       do  reprezentowania LGR/ 

 


