
Statut przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków nr XXVII/01/2019 z dnia 1marca 2019 r.  

 

STATUT STOWARZYSZENIA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”, 
zwana dalej „Stowarzyszeniem” jest partnerstwem w skład którego wchodzą 
przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 
mieszkańcy.  
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób 
fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. 
 

§ 2 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Cieszanów, Horyniec- Zdrój, 
Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz obszar Miasta Lubaczów. W 
zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celów Stowarzyszenia, może ono 
prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej 
granicami, w szczególności na obszarze UE. 
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubaczów. 
5. Stowarzyszenie może współdziałać z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w 
kraju i za granicą, o podobnym celu działania. 
6. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 ze zm), 
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 
349). 
3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 
(Dz. U. 2015 r. poz. 378), 
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2015 (Dz. Urz. UE L 347/487 z 20.12.2013, z późn. zm.) 
5) 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 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  (Dz.Urz. UE L347/320 z 
20.12.2013) 
6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. nr 96, poz. 873), 



7) niniejszego Statutu. 
 
 

§ 4 
Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na społecznej pracy członków i 
zatrudnionych pracownikach. Może zatrudniać pracowników także spośród grona swoich 
członków.  
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
przede wszystkim: 
1) opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 
3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich i położonych w obszarze działania LGD, 
4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, pozyskiwanie 
partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych, 
5) promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania. LGD, 
6) udzielanie wsparcia i podnoszenie kompetencji osób z obszaru objętego LSR w 
zakresie przygotowania operacji i pozyskiwania środków na ich realizację, 
7) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające 
ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – 
kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych, 
8) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na terenie działania 
Stowarzyszenia. 
9)  wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych. 
 
 
 

§ 6 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez 
samorząd województwa, 
2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia, 
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z 
realizacją LSR, 
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, 
5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz 
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR, 
6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, ogłoszenie 
w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia przez potencjalnych 



beneficjentów o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  
7) ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR, 
8) dokonywanie wyboru operacji do finansowania ze środków przyznanych LGD 
przyznanych na realizację LSR w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 
9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW 
oraz niniejszym statutem, 
10) organizowanie i finansowanie: 
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, 
b) imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, 
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej. 
11) aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł finansowania. 
 
 
 

§ 6 a 
Podstawowe/główne zadania lokalnych grup działania: 
1) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w 
tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami, 
2) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych 
kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów 
niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej, 
3) zapewnienie spójności ze strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu 
w realizacje celów i strategii, 
4) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania 
projektów, w tym określenie kryteriów wyboru 
5) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, 
6) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, 
przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację 
kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, 
7)  monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i 
operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie szczegółowych zadań 
ewaluacyjnych związanych z tą strategią. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 7 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 
1) osoba fizyczna, która: 
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
b) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie 
deklarację takiego działania, 
c) złoży pisemną deklarację członkowską. 
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę 
organu stanowiącego, zawierającą: 
a) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 



b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, 
c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu. 
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera 
działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy 
finansowej. 
4. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w 
urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. 
 
 
 

§ 8 
1. Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi 
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest 
ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
2. Nowi członkowie Stowarzyszenia, obowiązani oni są opłacić składkę roczną w terminie 
trzech miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków. 
3. Każdą kolejną składkę roczną członkowie Stowarzyszenia, opłacają do dnia 31 marca 
każdego roku. 
 
 

§ 9 
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 
informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, kulturalnym, 
4) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie. 
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 
2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków, 
3) przestrzegać postanowień Statutu, 
4) dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 
 
 
 

§ 10 
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie sama prawa jak członkowie zwyczajni. 
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń 
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 
 
 

§ 11 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej, 
2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o 
wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 
3) wykluczenia przez Zarząd: 
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 



c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
4) śmierci osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej.  
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA 

 
§ 12 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Rada. 
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady trwa 4 lata. 
3. Członkami władz wybieralnych Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia, a w przypadku osób prawnych – osoby reprezentujące osobę 
prawną w stowarzyszeniu. 
4. Można być członkiem wyłącznie jednego z organów władz wybieralnych 
Stowarzyszenia. 
5. W przypadku zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie 
trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 
uzupełnienia ich składu. 
 
 

§ 13 
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze  
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
2. Na wniosek członka Stowarzyszenia złożony na Walnym Zebraniu Członków lub 
posiedzeniu Rady każde głosowanie może być przeprowadzone w trybie tajnym, po 
przegłosowaniu. 
 
 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
 

§ 14 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi. 
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny 
wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach 
porządku obrad wszystkich członków telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w każdy inny 
skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 
4. W wyjątkowych sytuacjach Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek: minimum 51% Zarządu, co najmniej 1/3  ogółu członków 
Stowarzyszenia lub przez Komisję Rewizyjną, bez zachowania terminu. Za skuteczne 
uznaje się powiadomienie w sposób określony w ust. 3, a także poinformowanie 
telefoniczne lub pocztą elektroniczną. 
5. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybach 
określonych w ust. 3 i 4, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków jednak nie 



wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Do podjęcia uchwał na takim Walnym 
Zebraniu wystarczy zwykła większość głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 
6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. 
 
 

§ 15 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
2) udzielenie absolutorium Zarządowi, 
3) zatwierdzenie sprawozdań finansowych, 
4) uchwalanie zmian Statutu,  
5) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
8) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
9) zatwierdzenie wysokości i zasad płatności składek członkowskich, 
10) ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, Komisji 
Rewizyjnej oraz wynagrodzenia dla członków Rady za udział w wyborze operacji do 
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” . 
11) Uchwalanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz  jej 
zmian, 
12) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Biura LGD. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Rady wymaga bezwzględnej większości głosów członków Stowarzyszenia. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej 
większości głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków Stowarzyszenia. 
4. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków 
przysługuje jeden głos. 
 
 
 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

§ 16 
1. Zarząd składa się od 3 do 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 
3. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
2) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
3) reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, 
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
6) proponowanie wysokości składek członkowskich, 
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
8) składanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym za ostatni rok obrachunkowy, 
9) sporządzanie planów pracy i planów finansowych Stowarzyszenia, 
10) zorganizowanie działalności Biura Stowarzyszenia i ustalenie jego regulaminu, 
11) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 
pracowników Biura, 
12) ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 
Stowarzyszenia, 



13) koordynowanie prac związanych z opracowaniem LSR oraz innych wymaganych 
przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 
14) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu 
na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW, 
15) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z PROW 2014-2020, w tym 
ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
przyjmowanie projektów i przekładanie Radzie, która dokona wyboru projektów do 
realizacji w ramach strategii, 
16) opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków z innych 
programów pomocowych na realizację celów, 
17) wykonywanie innych działań związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, 
18) zatwierdzenie logo Stowarzyszenia, 
19) aktualizacja załączników do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność w zakresie wymaganym przez Samorząd Województwa na danym etapie jej 
realizacji oraz aktualizacja regulaminu Rady i regulaminu Biura, 
20) przyjęcie oraz aktualizacja Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR   oraz 
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, 
21) przyjęcie oraz aktualizacja Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub 
zmiany kryteriów oraz Kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub 
zmiany kryteriów,  
22) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
23) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 
24) decydowanie o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,  
25) inne działania nie zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia. 
4. Zarząd ma nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Rady. 
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w zakresie składania oświadczeń woli oraz do 
zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu 
przy kontrasygnacie Skarbnika. 
6.Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający ma Prezes. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 
pół roku. 
8. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie. 
9.W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. 
10. Tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków. 
 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
§ 17 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z: Przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku 
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia. 
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
2) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia 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, 
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w 
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
6) wystąpienie o zwołanie posiedzenia Zarządu. 
6.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji. 
7.Tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zebranie Członków. 
8. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 
Rewizyjnej. 
 

RADA 
§ 18 

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród 
członków tego zebrania. 
2. Rada wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza. 
3. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD i nie może pełnić funkcji w 
żadnym innym organie Stowarzyszenia. 
4. W Radzie można tworzyć zespoły merytoryczne, których zadaniem jest wybór operacji, 
które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR. 
5. Rada liczy od 6 do 10 członków. 
6. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów: przedstawiciele władz 
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.  
7. Tryb funkcjonowania Rady określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków. 
 
 

§ 18a 
1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia 
zgodnie z art.34 ust.3 lit .f rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w 
ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność.  
2. Do kompetencji Rady należy: 
a) wybór operacji w rozumieniu art.2 pkt. 9 rozporządzenia 1303/2013 oraz ustalenie 
kwoty wsparcia, 
b) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przysługuje możliwość wniesienia 
protestu za pośrednictwem LGD, który jest rozpatrywany przez zarząd województwa. 
3. Przy wyborze operacji obowiązuje zasada bezstronności.  Członkowie Rady dokonujący 
wyboru operacji zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności. Na poziomie 
podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi - 
ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosi. 
4. Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W 
przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Rady. 
5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą 
udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami 
prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 
pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne. 



 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 19 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 
subwencji, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego 
własność oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu. 
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 20 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub 
w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 
 


