Załącznik
do uchwały nr 8/2008

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania
UJŚCIE BARYCZY
Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów Wąsosz, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
o celach niezarobkowych.

2.

Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu: LGD „UJŚCIE BARYCZY”.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.
855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766),
2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. Urz. UE L277 z 21.10.2005r. str.1),
3) ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.
427),
4) niniejszego statutu.
§ 3.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Góra, Niechlów i Wąsosz.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Góra.

§ 5.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.
Stowarzyszenie współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w kraju
i zagranicą. Może być także członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych
o podobnych założeniach programowych.

§ 7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju i w zakresie określonym w statucie.

§ 8.
Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły odznaki, nagrody i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wybitnie
zasłużonym dla realizacji celów stowarzyszenia.

§ 9.
Stowarzyszenie może używać logo wg. wzoru określonego w załączniku do statutu.

§ 10.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 11.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
2) opracowywanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów
wiejskich,
3) działalność w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki,
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4) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych,
5) podejmowanie inicjatyw i działań służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej,
6) wspieranie przedsiębiorczości, działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu oraz służących
poprawie warunków życia ludności i sytuacji ekonomicznej mieszkańców,
7) udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania
środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
8) poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi
obszaru działania Stowarzyszenia,
9) ochrona

wartości

historycznych,

kulturowych,

urbanistycznych,

przyrodniczych

i krajobrazowych na obszarze działania Stowarzyszenia,
10) integracja mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia oraz budowanie wspólnej
tożsamości,
11) promocja obszarów wiejskich tworzących Stowarzyszenie,
12) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów
stowarzyszenia.

§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów związanych z rozwojem
obszaru działania Stowarzyszenia,
2) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, kiermaszy,
targów, pokazów, koncertów i innych form życia kulturalnego,
3) prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów dotyczących
obszaru działania Stowarzyszenia,
4) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,
5) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych,
6) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w sprawach rozwoju obszarów wiejskich,
7) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia,
8) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,
9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania.
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Rozdział 3
Członkowie stowarzyszenia

§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 14.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna:
a) posiadająca obywatelstwo polskie, lub będąca cudzoziemcem, bez względu na miejsce
zamieszkania,
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie pozbawiona praw publicznych,
d) działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
e) posiadająca pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez działającego na obszarze
działania Stowarzyszenia wójta (burmistrza), partnera społecznego lub gospodarczego oraz
inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,
f) która złoży deklarację członkowską,
2) osoba prawna:
a) działająca na obszarze działania Stowarzyszenia,
b) prowadząca działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
c) będąca jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, bądź
społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszaru
działania Stowarzyszenia,
d) która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia i złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru działania
Stowarzyszenia oraz wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu,
e) która złoży deklarację członkowską.

§ 15.
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność
Stowarzyszenia uznając jego statut i udziela stowarzyszeniu pomocy finansowej lub w inny sposób
wspiera działalność Stowarzyszenia.
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§ 16.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem decydującym,
3) korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach
Stowarzyszenia oraz pomocy w samokształceniu,
4) inicjować nowe formy działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
5) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
6) wchodzić w skład zespołów roboczych, badawczych i problemowych.
§ 17.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności
Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
5) regularnie opłacać składki.
§ 18.
1. Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 19.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) skreślenia z listy członków z powodu:
a) niepłacenia składek lub niewspierania Stowarzyszenia przez okres jednego roku po
uprzednim upomnieniu przez Zarząd,
b) postępowania sprzecznego ze statutem lub uchwałami władz,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania Stowarzyszenia.
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§ 20.
1.

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu jest równoznaczna z
odwołaniem członkostwa we władzach Stowarzyszenia.

2.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały
Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, zwykłą większością głosów.

Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 21.
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna,

2.

Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 22.
1. Członek Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie
Członków, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, bądź działa niezgodnie ze statutem.
Odwołanie dokonuje się w trybie przewidzianym dla wyboru członka władz stowarzyszenia.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Zarząd,
w terminie 60 dni, zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Walne Zebranie Członków

§ 23.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
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§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybieranie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie ich liczby,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał władz Stowarzyszenia ich dotyczących,
6) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
7) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 25.
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku,
a wyborcze raz na cztery lata.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, na wniosek:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku. Porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje
sprawy zgłoszone we wniosku.

5.

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków mogą dokonać zmian
w proponowanym porządku obrad, z wyłączeniem możliwości wykreślenia spraw
zgłoszonych we wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6.

Walne Zebranie Członków (zwyczajne i nadzwyczajne) jest władne do podejmowania uchwał
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym
terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

7.

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, a
także, z głosem doradczym, członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez
Zarząd goście.
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8.

Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu
Członków jeden głos.

§ 26.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków
na dwa tygodnie przed zebraniem, w formie pisemnej.

Zarząd
§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,
2) opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie,
3) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokość składki członkowskiej,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
8) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
9) powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych i problemowych,
10) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
11) przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
12) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie
Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
13) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację
celów z innych programów pomocowych,
14) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków,
15) tworzenie biura Stowarzyszenia oraz określanie struktury organizacyjnej biura i liczby etatów,
16) opracowanie regulaminu Zarządu.

§ 28.
1.

Zarząd liczy od 4 do 7 członków.
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2.

W skład Zarządu wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

3.

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, oraz Członków.

4.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od dnia powołania. Posiedzenie Zarządu, celem ukonstytuowania się, zwołuje
najstarszy wiekiem członek Zarządu.
§ 29.

1.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek dwóch
członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2.

W przypadku nieobecności Prezesa lub braku możliwości wykonywania przez niego zadań,
Prezesa zastępuje w realizacji jego zadań Wiceprezes.

3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków
Zarządu.
§ 30.

Prezes Zarządu:
1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) zwołuje i kieruje pracami Zarządu,
3) przewodniczy obradom Walnego Zebrania Członków,
4) jest pracodawcą dla zatrudnionych przez Stowarzyszenie pracowników,
5) podpisuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.

Rada

§ 31.
1.

Do zadań Rady należy:
1) wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez
Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) monitorowanie wdrażania operacji (projektów) realizowanych w ramach opracowanej
przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,
3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
5) opracowanie regulaminu Rady.
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2.

Rada liczy od 7 do 15 członków.

3.

W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym. Rada składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Członków.

4.

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybierają spośród siebie
członkowie Rady.

5.

Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz
podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmioty
odpowiedzialne za promowanie równości kobiet i mężczyzn.

6.

Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej.

§ 32.
1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub braku możliwości wykonywania przez
niego zadań, Przewodniczącego zastępuje w realizacji jego zadań Zastępca
Przewodniczącego.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Rady
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna

§ 33.
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie

okresowych

kontroli

działalności

statutowej

i

finansowej

Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
oraz określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4) opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
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§ 34.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
Przewodniczącego, i Sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
2) członek Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia, albo podległości z tytułu zatrudnienia,
w stosunku do członków Zarządu.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 35.
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36.
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji,
3) środków otrzymanych od sponsorów,
4) darowizn,
5) zapisów i spadków,
6) dochodów z własnej działalności,
7) dochodów z majątku.
2.

Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
3.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

4.

Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości większej niż 50.000 zł.
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§ 37.
1.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes
Zarządu jednoosobowo, albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

2.

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika.

3.

Skarbnik odmówi kontrasygnaty jeżeli zobowiązanie finansowe jest niezgodne z budżetem
Stowarzyszenia lub Stowarzyszenie nie posiada środków na pokrycie zaciąganych
zobowiązań finansowych.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 38.
Uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
członków.

§ 39.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele, na jakie zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 40.
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele będący osobami fizycznymi
stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Protokolant: Agata Jankowska-Michalska

Przewodniczący Zebrania: Tadeusz Otto
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