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Załącznik do Uchwały nr 1/1/2016 Walnego Zebrania  Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” 

z dnia 25.01.2016 r. 

TEKST JEDNOLITY 

Statut 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” zwane jest dalej 

„Stowarzyszeniem” i działa na podstawie przepisów:  

1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 855, z późn. zm.),  

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające 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 

ustanawiające 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, zwane dalej rozporządzeniem 

1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., str.320 z późn. zm.), 

3) 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 (EFRROW) i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013 r., str. 487), 

4) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1),  

5) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 349),  

6) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. poz. 378), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427),  

7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

2. W skład Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Przeworsk. 

 

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ale dla realizowania swoich 

celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy LGD „Dorzecze Mleczki”. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji                   

o podobnym celu działania. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi 

organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.  
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§ 8 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.  

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, także 

spośród swoich członków. 

3. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne  

w granicach prawem dopuszczonych.  

 

§ 10 

1. Stowarzyszenie posiada Biuro, które jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, 

kierujące pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

2. Zasady funkcjonowania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.  

 

§ 11 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Rozdział 2. 

Cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 12 

1. Stowarzyszenie ma na celu:  

1) opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność, dalej LSR, 

2) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach wspierania włączenia 

społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 

3) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem  rozwiązań 

innowacyjnych i wpieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

4) rozwój przedsiębiorczości, w tym poprzez zakładanie działalności gospodarczej, 
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5) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu 

udostępniania jej lokalnym producentom, 

6) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem 

działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł 

dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

7) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych a także innowacji, 

8) rozwój produktów lokalnych, 

9) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 

10) zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

11) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej, 

12) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie 

włączenia społecznego, 

13) poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, 

14) inicjację współpracy z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami o podobnym celu 

działania, 

15)  transfer wiedzy, 

16)  współpracę z ośrodkami naukowymi lub badawczymi.   

2. Zadania Stowarzyszenia obejmują: 

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 konfliktu interesów, gwarantują, 

że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi niebędących 

instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej, 

3) zapewnianie spójności z LSR podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych 

operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i LSR, 

4) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania 

projektów, w tym określenie kryteriów wyboru, 

5) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, 
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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 LSR przez społeczność i operacji będących przedmiotem 

wsparcia oraz przeprowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych  

z tą LSR. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:  

1) opracowanie i realizację LSR w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) na lata 2014-

2020, 

2) partycypację społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

3) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej,  

4) organizację warsztatów i innych wydarzeń o charakterze szkoleniowym, 

5) wsparcie dywersyfikacji źródeł dochodu,  

6) aktywizację lokalnego potencjału ludzkiego, 

7) polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację, 

8) podjęcie działań na rzecz tworzenia lokalnych partnerstw i ich sieciowania, 

9) wsparcie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, 

10) wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną  

w zakresie włączenia społecznego, 

11) zwiększanie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania,  

12) wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez zakładanie działalności 

gospodarczej, 

13) wsparcie grup defaworyzowanych,  

14) zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, 

15) wsparcie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, 

16) wsparcie zachowania dziedzictwa lokalnego, 

17) wsparcie rozwoju produktu regionalnego i jego promocji, 

18) wsparcie rozwoju lokalnych rynków zbytu, 

19) ochronę różnorodności biologicznej oraz jakości środowiska i krajobrazu, 

20) propagowanie odnawialnych źródeł energii, 

21) promocję rolnictwa ekologicznego, 

22) wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

23) promowanie obszarów wiejskich, 
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24) promocję zdrowego stylu życia, 

25) realizację krajowych lub międzynarodowych inicjatyw, w tym projektów współpracy, 

26) realizację projektów badawczych. 

Rozdział 3. 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 13 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających. 

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które spełniają warunki określone 

w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach oraz osoby prawne, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego, z wyłączeniem województw. 

3. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu. 

 

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne,  

w tym jednostki samorządu terytorialnego, które zadeklarują wolę działania na rzecz 

obszarów wiejskich. 

2. Osoba  prawna jest reprezentowana przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. 

Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka 

zwyczajnego Stowarzyszenia.  

3. Każda osoba prawna ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby ją 

reprezentującej.  

4. Osoby fizyczne będące członkami organów Stowarzyszenia przestają pełnić swoje funkcje 

w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez osobę prawną, którą reprezentują. 

5. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd w czasie pierwszego posiedzenia od chwili 

złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez 

Zarząd. W przypadku odmowy przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków. 

6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć za pośrednictwem Zarządu do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji 
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odmownej. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach od 

daty otrzymania odwołania. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

7. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku  

o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

8. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, 

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

3) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

4) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,  

5) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych  zadań, 

6) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia. 

9. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną 

zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 8,  

z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.   

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, 

2) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 

3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 

4) przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

5) opłacać regularnie składki według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 15 

1. Członkiem wspierającym  może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej  

lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia. 

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia w czasie 

pierwszego posiedzenia od chwili złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji 

według wzoru określonego przez Zarząd.  

3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego  

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków 

przysługuje im tylko głos doradczy.  

4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
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5. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.  

 

§ 16 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu: 

1) śmierci członka, 

2) utraty osobowości prawnej, 

3) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, 

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić wskutek: 

1) naruszenia przez członka postanowień statutu, 

2) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok, 

3) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zebraniach 

Członków. 

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. O podjęciu uchwały Zarząd informuje członka 

na piśmie w terminie 15 dni od daty jej podjęcia. 

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek może się odwołać do 

Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty doręczenia podając pisemne 

uzasadnienie.  

5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków 

wspierających z wyłączeniem ust. 2 pkt 2) i 4).  

 

Rozdział 4. 

Władze Stowarzyszenia 

Postanowienia ogóle 

 

§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

2. Oprócz władz wymienionych w ust. 1 Stowarzyszenie posiada Radę, której właściwości 

określa § 31 ust. 1. 
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3. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada zwane są dalej organami Stowarzyszenia. 

4. Kadencja organów Stowarzyszenia  trwa 7 lat i kończy się  z chwilą wyboru organów 

Stowarzyszenia nowej kadencji. 

5. Członkowie organów Stowarzyszenia są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie 

Członków. W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia Zarząd zwołuje 

Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4. 

6. Członkiem organu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo popełnione umyślnie.  

7. Wyboru członków organów Stowarzyszenia dokonuje się spośród kandydatów, członków 

Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 

8. Nie można łączyć członkostwa w dwóch i więcej organach Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

1. Członkostwo w organach Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę terminu upływu kadencji, określonej w § 17 

ust. 4, uważa się wybór nowych organów Stowarzyszenia nowej kadencji na Walnym 

Zebraniu Członków  

2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, 

3) pisemnej rezygnacji członka organu, 

4) odwołania, na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia,  

2. W razie niedokonania wyboru nowych organów na Walnym Zebraniu Członków,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dotychczasowe organy pełnią swoje obowiązki do czasu 

wyboru nowych organów.  

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

 § 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia, w tym 

uchwalenie LSR, 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,  

3) udzielanie absolutorium ustępującym organom Stowarzyszenia, 

4) wybór organów Stowarzyszenia, 



10 

 

5) odwoływanie członków organów Stowarzyszenia, 

6) uzupełnianie składu organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4, 

7) rozstrzyganie odwołań od decyzji odmownej Zarządu w sprawie nabycia członkostwa, 

8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 

9) określenie zasad ustalania i wysokości składki członkowskiej, 

10)  uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

11)  decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

12)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i jego zmian, 

13)  uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia i ich zmian, 

14)  decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych postanowieniami 

statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. 

2. Tryb  zwoływania i zasady obrad Walnego Zebrania Członków określa regulamin obrad 

Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem 

ust. 2. W przypadku braku wymaganej liczby członków (quorum) ustala się drugi termin 

Walnego Zebrania Członków jednak nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. 

Walne Zebranie Członków jest wówczas ważne bez względu na liczbę biorących w nim 

udział członków uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwały w sprawach zmiany statutu, powołania i odwołania członków Zarządu oraz 

rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2,  

z powodu braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne 

Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością 

głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.  
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Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 22 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami 

Walnego Zebrania Członków. 

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.    

 

§ 23 

1. Do zadań i obowiązków Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał  

i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów, 

3) przygotowywanie niezbędnych materiałów dla potrzeb Walnego Zebrania Członków, 

4) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań 

rocznych,  

5) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

6) przygotowanie projektu LSR, a w razie potrzeby projektu aktualizacji LSR, 

7) realizacja LSR,  

8) uchwalanie procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, 

9) uchwalanie procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, 

10) wykonanie budżetu, 

11) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

12) wykonywanie zaleceń uprawnionego organu kontrolnego, 

13) aktualizacja LSR. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków, 

2) zawieranie umów i porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, 

3) realizacja projektów finansowanych z programów pomocowych, 

4) podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu, 

5) proponowanie kandydatów do organów Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających, 

6) tworzenie biura Stowarzyszenia, 

7) uchwalanie regulaminu biura Stowarzyszenia i jego zmian, 

8) nadzór nad pracą biura Stowarzyszenia, 
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9) zaciąganie jednorazowo zobowiązań finansowych do kwoty 300 tyś. złotych. 

§ 24 

1. Zarząd liczy 4 członków i składa się z: prezesa, wiceprezesa i 2 członków. 

2. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swojego składu. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach jednak nie później niż do 

końca Walnego Zebrania Członków, na którym został wybrany. Pierwsze posiedzenie 

zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem członek Zarządu. 

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu zmniejszy się liczba członków pochodzących  

z wyborów, to Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. 

Liczba osób dokooptowanych do Zarządu może liczyć maksymalnie 2 osoby. Jeżeli 

powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 

Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.  

 

§ 25 

1. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. 

2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu. 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

 

§ 26 

Komisja Rewizyjna działa w imieniu i z upoważnienia członków Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 27 

1. Do zadań i obowiązków  Komisji Rewizyjnej należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań rocznych,  

3) nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością finansową i administracyjną  

Stowarzyszenia, 

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie, 

5) dokonywanie ewaluacji wewnętrznej, 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
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1) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

2) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna liczy 4 członków i składa się z: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i 2 członków. 

2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna spośród swojego 

składu. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach jednak nie 

później niż do końca Walnego Zebrania Członków, na którym została wybrana. Pierwsze 

posiedzenie zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu  

w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku powinowactwa w tej samej linii i stopniu oraz podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

 

§ 29 

1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu. 

 

Rozdział 5. 

Rada Stowarzyszenia 

 

§ 30 

1. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia. 

2. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia, 

według zasad określonych w § 17 ust. 5 i 7.  

3. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub 

pracownikiem Biura Stowarzyszenia. 

4. Zasady i tryb działania Rady określa regulamin Rady. 
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5. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem § 32 ust. 5. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu. 

6. 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.  

 

§ 31 

1. Do właściwości Rady, zgodnie z art. 34 ust 3 lit f rozporządzenia nr 1303/2013, należy:  

1) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1303/2013, które mają być 

realizowane w ramach LSR, 

2) ustalenie kwoty wsparcia. 

2. Oprócz właściwości Rady, o której mowa w ust. 1,  do zadań Rady należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań 

rocznych, 

3) rozpatrywanie protestu, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

 

§ 32 

1. Rada liczy  16 członków i składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  

i 14 członków.  

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania 

decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna  

z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.  

3. Przewodniczącego i  wiceprzewodniczącego wybiera Rada spośród swojego składu. 

4. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach jednak nie później niż do 

końca Walnego Zebrania Członków, na którym została wybrana. Pierwsze posiedzenie 

zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady. 

5. Decyzja o wyborze operacji, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1), dokonywana jest  

w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
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połowy członków Rady, z tym że co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie 

będących instytucjami publicznymi a wybór dokonywany jest w drodze procedury 

pisemnej. 

6. W celu uniknięcia wystąpienia konfliktu interesów wymagane jest zachowanie 

bezstronności członków Rady w wyborze operacji, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1). 

Członek Rady jest obowiązany do wyłączenia się z wyboru operacji jeśli jest 

wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, jest z nim powiązany służbowo lub jest  

z nim spokrewniony.  

7. Protokoły z posiedzeń Rady dotyczące wyboru operacji, o którym mowa w § 31 ust. 1   

pkt 1), zawierające informacje o wyłączeniach członków Rady z wyboru operacji  

w zawiązku z potencjalnym wystąpieniem konfliktu interesów, muszą być publikowane. 

Sposób publikacji określa regulamin Rady. 

8. Od decyzji Rady o której mowa w ust. 5, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się  

o wsparcie, w tym podmiotowi ubiegającemu się o powierzenie grantu na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu projektu grantowego Stowarzyszenia, prawo wniesienia 

protestu, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności, zgodnie z procedurą odwoławczą zawartą  

w regulaminie Rady. 

 

Rozdział 6. 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 33 

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 34 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) składki członkowskie, 

2) dotacje, 

3) środki otrzymane od sponsorów, 

4) darowizny, 

5) zapisy i spadki, 

6) dochody z własnej działalności, 

7) dochody z majątku. 
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2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu lub jeden z 

członków Zarządu. 

 

Rozdział 7. 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 35 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub  

w innych przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

 

 

 


