
Załącznik nr 1 do uchwały nr  7/2015 

Walnego Zebrania Członków  LGD „Brama Mazurskiej Krainy”  

z dnia 26 października 2015 r.  

STATUT  STOWARZYSZENIA 

Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” 

(tekst jednolity) 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 

zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem osób 

fizycznych  i prawnych  oraz jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

a)  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855,  

z późn. zm.); 

b)  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. Zz 2015 r. poz. 349). 

c)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. Z 

2015 r. poz. 378). 

d)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz..U. 

2014, poz. 1118 z późn. zm.); 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1313/2013 z dnia 17 grudnia 2013r 

ustanawiajace wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013) 

f) niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nidzica. 

4.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich 

celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 

5.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach działania. 

6.  Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  

7.   Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 



Rozdział II 

Cele, zadania i zakres działania Stowarzyszenia 

§ 2 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich, 

2) aktywizowanie i integracja społeczna mieszkańców wsi, 

3) promocja obszarów wiejskich,  

4) opracowanie i realizacja Lokalnej  Strategii Rozwoju (LSR), 

5) kultywowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania, 

6) ochrona środowiska naturalnego  i wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców,  

7) wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i upowszechnianie ekonomii społecznej, 

8) wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, 

9) wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, 

finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne 

podmioty krajowe oraz zagraniczne, 

10) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów 

rozwoju, 

11) rozwijanie przedsiębiorczości opartej na innowacyjnych rozwiązaniach, 

12) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności 

społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, 

13) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społecznościami lokalnymi, 

14) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych 

bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

15) promocja i ochrona zdrowia, 

16) promocja produktów lokalnych, 

17) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn, 

18) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

19) promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorcy), 

20) działalność na rzecz włączenia społecznego seniorów, 

21) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych. 

§ 3 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji oraz zakup usług eksperckich służących      

opracowaniu LSR 

2) organizowanie i finansowanie: 

a)   przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym, w tym seminariów, 

szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów, 



b)   imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, w tym: festiwali, targów, pokazów i wystaw, 

służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

c)  działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym w szczególności: 

– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

– tworzenie i obsługę stron internetowych, 

 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym, 

d) wspieranie innych osób i podmiotów związanych z realizacją LSR, w zakresie wymienionych 

w pkt. 2 działań; 

3) prowadzenie doradztwa w zakresie projektów związanych z realizacją strategii rozwoju, 

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym    

i międzynarodowym, 

5) wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności 

wiejskiej i małych miast z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej 

Krainy”, 

   6)   gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych, 

7)   prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania określonych w prawie 

polskim i prawie Unii Europejskiej, 

§ 4 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność  pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa              

w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych oraz lokalnej strategii rozwoju. 

2.  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie : 

   1) drukowanie gazet (18.11.Z PKD), pozostałe drukowanie (18.12.Z PKD), reprodukcja zapisanych  

       nośników informacji (18.20.Z PKD), 

   2)  wydawanie książek (58.11.Z PKD), wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z  

        PKD), pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), 

   3)  działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD), 

   4)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z  

        PKD), 

5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych                               

i technicznych (72.19.Z PKD), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD), 

6) działalność pośredników turystycznych (79.11.B PKD), działalność organizatorów turystyki   

(79.12.Z PKD), 

7) działalność obsługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD), wykonywanie 

fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura (82.19.Z PKD) 

. 



3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

   1)   wydawanie książek (58.11.Z PKD), wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z  

        PKD), pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), 

2)  działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD), 

3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z 

PKD), 

4)   badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD), 

5) działalność agentów turystycznych (79.11.A PKD),  

6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD),  

7) pozaszkolne formy edukacji (85.5 PKD), 

8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),  

9) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD), 

10) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z PKD), 

11) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (94.99.Z). 

§ 5 

Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach 

prawem dopuszczonych. 

§ 6 

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych 

pracownikach. Stowarzyszenie może również zlecać wykonanie niektórych czynności osobom trzecim.  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna  i osoba prawna  ze 

szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego – z wyłączeniem województw. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 

1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, 

2) uzyska pisemną rekomendację 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

3)   złoży deklarację członkowską, 

4)  akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenia. 

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna, która złoży deklarację członkowską wraz                     

z rekomendacją 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  Jednostka samorządu terytorialnego 

do deklaracji załącza uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

4. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego działają poprzez swojego reprezentanta, 

który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do 

Stowarzyszenia. 



5. Osoba prawna i jednostka samorządu terytorialnego składając deklarację członkowską  

obowiązana jest wskazać swoją przynależność do jednej z trzech grup sektorowych: 

a) sektora publicznego , 

b) sektora  społecznego,  

c) sektora  gospodarczego. 

6. Osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia. 

§ 9 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1)  propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

2)  przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 

3)  regularnie opłacać składki członkowskie, 

4)  brać udział w Walnym Zebraniu Członków, 

5)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2)  składać władzom Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3)  brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 

informacyjnym lub szkoleniowym, 

4)  wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne, 

5)  wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia, 

§ 11 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a)  za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

b)  z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

c)  cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 8 pkt 2 i pkt 3 

d)  z powodu śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej, 

e)  z powodu zalegania z zapłatą składek przez okres 1 roku. 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność 

Stowarzyszenia, po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu                        

z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia. 



3.  Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do: 

a)  brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia, 

b)  przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c)  dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

4.  Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo: 

a)  składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

b)  brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych 

władz. 

§ 13 

Utrata członkostwa przez członka wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a)  za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

b)  z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

c)  z powodu śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej, 

d)  z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia.  

§ 14 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 

członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.  

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest  ostateczna i  jest podejmowana na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 15 

1.  Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd,              

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rada. 

2.  Jeden członek Stowarzyszenia może być członkiem wyłącznie jednego spośród organów: 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady. 

3.  Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady trwa 4  lata.  

4.  Kadencja władz wymienionych ust. 1 pkt 2,3,4 rozpoczyna się w dniu ich wyboru i kończy się                

w dniu wyboru władz kolejnej kadencji. 

5.  W razie zmniejszenia się składu władz, wymienionych ust. 1 pkt 2,3,4 w czasie trwania kadencji 

tych władz Zarząd zwołuje w możliwie krótkim terminie Walne Zebranie Członków w celu 

uzupełnienia ich składu. 

6.  Kadencja członków władz wymienionych ust. 1 pkt 2,3,4 wybranych w wyborach uzupełniających 

trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił. 



 

 

§ 16 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 19. 

2.  W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego danego organu. 

3.  Głosowania odbywają się w trybie tajnym lub jawnym. O wyborze głosowania decyduje dany organ 

władzy. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej 2 razy w roku lub na pisemny wniosek 

Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad 

wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co 

najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 

            a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do  głosowania,

 b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie ma co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, po 

ogłoszeniu co najmniej 15 minutowej przerwy. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu 

o posiedzeniu. 

5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz                  

z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenie oraz zaproszeni przez Zarząd 

goście. 

  6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków 

przysługuje jeden głos. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. Nie ma tu zastosowania § 17 ust.3 i 4 

§ 18 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1)  uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2)  z zastrzeżeniem § 20 ust. 5, § 26 ust.5, § 29 ust. 5, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Rady,  

3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach strategii rozwoju opracowanej przez LGD, 

4)  udzielanie absolutorium Zarządowi, 

5)  uchwalanie zmian Statutu, 



6)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

7)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku, 

8)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

9)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 

10)  opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają być realizowane przez LGD, 

11)  zatwierdzanie budżetu, 

12)  ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd, 

13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną i członków 

Stowarzyszenia, 

14) opiniowanie i zatwierdzanie  uchwalanie Strategii Rozwoju LGD „.Brama Mazurskiej Krainy” , jej 

aktualizacja oraz uchwalanie kryteriów wyboru operacji 

 

§ 19 

 

1. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołania w przedmiocie zgodności wewnętrznych 

przepisów i decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady ze statutem.   

2. Prawo wniesienia odwołania od decyzji wskazanych w ust. 1 przysługuje każdemu członkowi 

Stowarzyszenia w terminie 28 dni od daty jej podjęcia.  

3. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.  

ZARZĄD 

§ 20 

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym 

Zebraniem. Zarząd jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami 

Członków. 

2.  Zarząd składa się z 5 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

3.   Skład Zarządu - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu* nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Zarząd  przy 

czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i nie mniej niż 40 % mężczyzn. 

4.  Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

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

pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,                 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

6.  Członek Zarządu nie może pozostawać z innym członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

7.  Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Prezesa,  

Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch Członków Stowarzyszenia oraz określa   ich zadania.  



8.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania członka 

Zarządu lub jego śmierci. 

* Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia 

tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając 
się wpłynąć na realizację interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów. 

 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

2)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego 

Zebrania Członków, 

5)  opracowanie, aktualizacja i realizowanie strategii rozwoju,  

6)  powołanie Biura Stowarzyszenia,  

7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura, 

8)  ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,  

9)  ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim, 

10)  przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie , 

11)  przygotowanie wniosków do otrzymania środków pomocowych dla Stowarzyszenia, 

12)  przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków wniosku z kandydatami do Rady, 

13)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

14) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu 

zaciągania kredytów, 

15) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich 

wykonania, 

16) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

§ 22 

1.  Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności Wiceprezes z własnej 

inicjatywy, a także na wniosek każdego z członków Zarządu - powiadamiając o jego terminie, 

miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Zarządu listami poleconym i 

lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia. 

3.  W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni goście lub eksperci z głosem 

doradczym. 

4.  Każdemu członkowi Zarządu obecnemu na posiedzeniu Zarządu przysługuje jeden głos.  

5.  Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut i Regulamin pracy Zarządu przyjęty przez Walne 

Zebranie Członków. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 



ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi.  

§ 23 

1.  Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony 

jest jednoosobowo Prezes bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie w tym 

Wiceprezes. 

2.  Do rozporządzania mieniem Stowarzyszenia, którego przedmiotem jest nieruchomość wymagana 

jest uchwała Zarządu. 

§ 24 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, które zajmuje się pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

§ 25 

Zarząd może powołać zespoły doradcze opiniujące i grupy robocze. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków.  

2.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

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

pozostawać z członkami Zarządu  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

4.  Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z innym członkiem Komisji w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej.  

5. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego                                       

i Wiceprzewodniczącego oraz określa funkcje i zadania pozostałych członków Komisji.  

§ 27 

Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

2)  ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi 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. 

§ 28 

1.  Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 

2.  Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na wniosek każdego 

z członków - powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad 



wszystkich członków Komisji Rewizyjnej listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć zaproszeni goście lub eksperci z głosem 

doradczym. 

4.  Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej obecnemu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przysługuje 

jeden głos.  

5.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty 

przez Walne Zgromadzenie Członków. 

6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu innych kosztów 

poniesionych w związku z pełnieniem swoich funkcji członka Komisji Rewizyjnej. 

 

RADA 

§ 29 

1. Rada składa się z liczby Członków równej liczbie gmin objętych zasięgiem działania LGD -  nie 

mniejszej niż 13 i nie większej niż 15 Członków, wyłanianych spośród  przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego, przedstawicieli lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych  oraz 

osób fizycznych – wybieranych  i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2.  Skład Rady - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu* nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę . 

3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie. 

4.  Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ani 

pracownikiem LGD. 

5.  Członek Rady nie może pozostawać z innym członkiem Rady w związku małżeńskim, ani też                 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

6. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza i określa zadania i funkcje pozostałych członków. 

 

§ 30 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 

a)  wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 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 ustanawiającym przepisy ogólne 

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 uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013), które 

mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii 

rozwoju, 



b)  ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013, 

 

§ 31 

1. Rada zbiera się w miarę potrzeb, zgodnie z harmonogramem pracy. 

2.  Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na wniosek Prezesa 

Zarządu - powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad 

wszystkich członków Rady listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 

7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście lub eksperci z głosem doradczym. 

4.  Z zastrzeżeniem specyficznych procedur wymienionych w § 31 ust. 6 uchwały Rady 

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

5.  Każdemu członkowi Rady obecnemu na posiedzeniu Rady przysługuje jeden głos. 

6. Rada działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie 

Członków. Rada opiera swoje działanie także na procedurach wyboru operacji zatwierdzonych 

przez Walne Zebranie Członków. 

7.  Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych 

kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.                    

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. z 2013r. poz. 254               

z późn. zm.) 

 

Rozdział V 

Majątek , fundusze Stowarzyszenia i gospodarowanie nim 

 

§ 32 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji               

i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. W Stowarzyszeniu zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,               

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 



3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż                 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 33 

1. Wysokość, sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34 

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

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 

 

 

 

Kamionka, dnia 26 października 2015r. 

 

 

                                                      


