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STATUT  

Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 

         z dnia 20 lutego 2006 roku ( uchwała Nr 1/2006)   

Tekst jednolity: 9 marca 2017 r. 

 

Rozdział l. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 

zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu LGD 

„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.  

3. Celem działalności Stowarzyszenia jest:  

1) działanie na rzecz zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszaru gmin 

powiatu aleksandrowskiego, oparte na trwałych podstawach trójsektorowej 

współpracy (sektorów: społecznego - niedochodowego, gospodarczego – 

komercyjnego i publicznego oraz mieszkańców) poprzez bardziej efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-

gospodarczego powiatu przy uwzględnieniu należytej ochrony oraz promocji 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz 

równości szans,  

2) aktywizowanie ludności powiatu aleksandrowskiego, 

3) promowanie obszaru gmin powiatu aleksandrowskiego, 

4) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, 

5) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek 

oświatowych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, 
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6) realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych                       

i profilaktycznych oraz innych zadań statutowych, zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową i aktami prawa oświatowego na każdym etapie 

kształcenia,  

7) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży: uzdolnionej, ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnej oraz z rodzin objętych pomocą 

społeczną, zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, przemocą, bezrobociem 

lub niedostosowaniem  i wykluczeniem społecznym i ubóstwem;  

8) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska wiejskiego, 

9)  zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty na każdym etapie kształcenia i rozwoju,  

10) opracowanie, realizacja i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  

4. Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia       

20 lutego 2015  r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 

2015 r.poz.378). 

 

§ 2. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Wykonywanie zadań w zakresie:  

a) opracowania, realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru 

gmin wiejskich i miejskich powiatu aleksandrowskiego, 

b) mobilizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, gospodarczego, 

społecznego do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR) opartej na partnerskim działaniu                                         

i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój obszarów powiatu, 

c) opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i przystąpienia do konkursu na jej 

realizację, organizowanego przez samorząd województwa, 

d) rozpowszechniania założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)          

i samej Lokalnej Grupy Działania (LGD) na obszarze gmin powiatu 

aleksandrowskiego, 

e) prowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 
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f) upowszechniania informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy              

na realizację projektów, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 

g) informowania za pomocą dostępnych środków przekazu o możliwości uzyskania 

pomocy na realizację projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR), 

h) sprawdzania zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR), 

i) dokonywania wyboru projektów i rekomendowania ich jako zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju (LSR),  

j) upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych                    

z aktywizacją ludności na obszarach powiatu, 

k) promocji obszaru powiatu, 

l) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości             

na obszarze powiatu aleksandrowskiego, 

m) wspomagania tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców powiatu 

aleksandrowskiego, 

n) wspierania rozwoju turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku i organizacji czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, 

o) wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych, 

p) inicjowania i współuczestnictwa (w tym również finansowego) w odbudowie, 

modernizacji lub remontach w szczególności: obiektów użyteczności publicznej, 

obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, 

obiektów instytucji kultury, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ich wyposażenia, 

q) inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw 

i innych podmiotów z powiatu aleksandrowskiego z podmiotami polskimi               

i zagranicznymi w zakresie obranych celów statutowych, 

r) współpracy z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów 

zagranicznych, 

s) przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz 

dyskryminacji, 

t) integracji, wspierania i udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. 

u) realizacja zadań społecznych, oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych, 
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v) tworzenie i promowanie przyjaznego klimatu dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli, żłobków i innych placówek oświatowych, oświatowo- 

wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.  

2) Prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, o którym mowa w pkt. 1,  

samodzielnie lub w formach pośrednich poprzez: 

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej instytucjom publicznym, 

organizacjom i przedsiębiorcom,  

b) organizowanie i finansowanie: 

- przedsięwzięć o charakterze informacyjnym  lub  szkoleniowym,          

w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów oraz wyjazdów 

krajowych i zagranicznych, 

- imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy itp., 

służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

- imprez dla dzieci i młodzieży oraz kolonii, wycieczek oraz innych form 

wypoczynku i spędzania wolnego czasu,  

- działalności  promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

• opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, itp. 

• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów 

audiowizualnych, 

• tworzenie stron internetowych, 

• przygotowywanie i  rozpowszechnianie innych  materiałów          

o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 

c) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych 

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 

d) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia            

na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

e) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowych, 

oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,  

f) prowadzenie innych działań przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 
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§ 3. 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość   Odolion . 

2. Stowarzyszenie działa na obszarze gmin powiatu aleksandrowskiego:  Gminy 

Aleksandrów Kujawski, Gminy Bądkowo, Gminy Koneck, Gminy Raciążek,  Gminy 

Waganiec, Gminy Zakrzewo, Miasta Aleksandrów Kujawski, Miasta Ciechocinek 

oraz Miasta Nieszawa. Do właściwego realizowania celów statutowych 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

normami międzynarodowymi.   

3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy Stowarzyszenia              

adresu, NIP-u oraz Regonu .  

 

§ 4. 

Czas funkcjonowania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§ 5. 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ; 

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

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

         2013 r. 

4) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną . 

 

§ 6. 

  

1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych                       

i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.  

2. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je 

osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
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Rozdział 2. Zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 7. 

 

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może powołać inne jednostki organizacyjne           

w granicach i na zasadach prawem dopuszczonych. 

 

§ 8. 

 

1. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy 

zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

 

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która: 

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

2) działa  na  rzecz  rozwoju  obszarów powiatu aleksandrowskiego  i  przedstawi  

rekomendację (wskazanie) udzieloną przez jeden z niżej wymienionych 

podmiotów działających  na obszarze gmin powiatu aleksandrowskiego : 

a) partnera społecznego, 

b) partnera gospodarczego, 

c) samorząd gminny, 

d) samorząd powiatowy, 

e) związek międzygminny, 

f) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia 

                  przy czym rolnicy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą               

                  z powiatu   aleksandrowskiego są zwolnione z obowiązku uzyskania powyższej  

                  rekomendacji, 

3) zobowiązuje się do zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia, 
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4) złoży deklarację członkowską przystąpienia do Stowarzyszenia i określi swoją 

przynależność do jednego z trzech sektorów: społecznego, gospodarczego lub 

publicznego. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna, w tym jednostka 

samorządu terytorialnego, która: 

 1) jest położona, zarejestrowana lub prowadzi działalność na obszarze powiatu   

aleksandrowskiego,  

 2) zobowiązuje się do zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia, 

3)  złoży deklarację członkowską przystąpienia do Stowarzyszenia, 

4) wskaże osobę ją reprezentującą w Stowarzyszeniu. 

3.Członkostwo w Stowarzyszeniu ma charakter deklaratywny. 

 

§ 10. 

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 

3) opłacać składki członkowskie, 

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia, 

3) brać czynny udział w organizowanych  przez  Stowarzyszenie przedsięwzięciach . 

 

§ 11. 

 

Stwierdzenie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów. Brak zgody na przyjęcie w 

poczet członków LGD wymaga uzasadnienia. 
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§ 12. 

 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:  

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,-oświadczenia, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

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

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

3) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2, 

4) niepłacenia składki członkowskiej, 

5) śmierci osoby fizycznej, 

6) likwidacji osoby prawnej. 

 

§ 13. 

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwyczajnemu 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie       

14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

 

§ 14. 

 

1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie 

po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem 

zasad wspierania Stowarzyszenia. 

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,- oświadczenia, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

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

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 

3) śmierci osoby fizycznej, 

4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

1) składać Zarządowi  Stowarzyszenia wnioski  dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
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2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,              

na zaproszenie tych władz. 

 

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15. 

 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Rada, 

4) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny Stowarzyszenia. 

2. Zgodnie z art.32 ust.2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 w skład LGD wchodzą 

przedstawiciele władz publicznych , lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych 

oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji przez Radę LGD ani 

władze publiczne –określone zgodnie z przepisami krajowymi – żadna  z grup interesu nie 

posiada więcej niż 49% ogólnej liczby głosów. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu , Rady, Komisji Rewizyjnej. 

4. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. 

5. Wybory członków organów Stowarzyszenia (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) odbywają 

się w głosowaniu jawnym.  

 

§ 16. 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć 

miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady lub 1/3 członków 

zwyczajnych stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad                      

i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy 

inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie 

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz 

zaproszeni przez Zarząd goście. 
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4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

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

szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR), 

4) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

5) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, 

6) uchwalanie statutu i jego zmian , 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych. 

9) przyznawanie tytułów, odznak i medali honorowych Stowarzyszenia, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

11) uchwalanie regulaminu Rady, 

12) opiniowanie planów pracy działania Stowarzyszenia, 

13) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

14) zatwierdzanie pierwszego Statutu dla tworzonych szkół, przedszkoli, żłobków oraz 

innych placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych                      i 

opiekuńczo-wychowawczych, 

15) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia wniesionych przez Zarząd, komisję Rewizyjną , Radę, 

16) odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Rady Stowarzyszenia 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków 

Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia , podejmowane są 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

6. W przypadku , gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może 

podjąć uchwałę przez ¾ głosów osób obecnych , bez względu na nieobecność pozostałych 

uprawnionych. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach innych niż określonych w § 16 ust.6 

Statutu Stowarzyszenia mogą być podjęte przez ½ głosów osób obecnych , bez względu 

na nieobecność pozostałych uprawnionych.  
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8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu 

Członków przysługuje jeden głos. 

9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

 

§ 17. 

 

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członka Zarządu wybieranych       

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

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

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz utworzonych szkół, przedszkoli, 

żłobków i innych placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych             i 

opiekuńczo-wychowawczych,  

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) przygotowanie projektów do  realizacji, 

6) zatrudnianie Kierownika Biura Stowarzyszenia,  

7) zatrudnianie innych niż Kierownik Biura pracowników Stowarzyszenia, 

8) zatrudnianie dyrektorów, kierowników, nauczycieli, specjalistów i innych 

pracowników   w tworzonych szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach 

oświatowych, oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych,  

9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 

10) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania  dyrektorów, kierowników, 

nauczycieli, specjalistów i innych pracowników   w tworzonych szkołach, 

przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczo-wychowawczych,  

11) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

12) organizowanie i finansowanie działań w celu tworzenia i prowadzenia szkół, przedszkoli, 

żłobków i innych placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-

wychowawczych,  

13) ustalanie i zatwierdzanie dokumentów oraz ich nowelizacji w zakresie realizacji zadań 

społecznych, oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych, 
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14)   sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizacją celów 

statutowych w prowadzonych szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach 

oświatowych, oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, 

15) zapewnianie nadzoru pedagogicznego w tworzonych i prowadzonych szkołach, 

przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczo-wychowawczych,  

16) zapewnianie warunków działania w tworzonych i prowadzonych szkołach, 

przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczo-wychowawczych, w tym bezpiecznych   i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki, a także wykonywania niezbędnych remontów i prowadzenie 

zadań inwestycyjnych w zajmowanych przez nie obiektach, 

17) zapewnianie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej   w tworzonych i 

prowadzonych szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowych, 

oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, 

18) wyposażanie tworzonych i prowadzonych szkół, przedszkoli, żłobków, placówek 

oświatowych, oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych w meble, 

sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowania i profilaktyki,   a także przeprowadzania obserwacji, terapii, 

sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania inny 

zadań statutowych,  

19) opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uchwalanie LSR oraz dokonywanie 

jej zmian przy jednoczesnym zobowiązaniu Zarządu do zaprezentowania  tych zmian  

na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.  

20) uchwalenie zmian załączników do LSR tj. w załącznikach określających: 

      a) procedurę aktualizacji LSR, 

      b) procedurę dokonywania ewaluacji i monitoringu, 

      c) plan działania, 

      d) budżet LSR , w podziale na poszczególne fundusze  i zakresy wsparcia 

      e) plan komunikacji, 

21) uchwalanie procedur oceny i wyboru operacji , w tym kryteriów wyboru wraz z   

procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, 

22) uchwalanie harmonogramu naboru wniosków o udzielenie sparciana wdrażanie 

operacji w ramach LSR, 
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23) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii   Rozwoju    

(LSR) i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie     z przepisami Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

24) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zgodnie z zasadami wynikającymi z 

przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na 

projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich 

przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do 

realizacji w ramach strategii, 

25) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na 

realizację celów z innych programów pomocowych, 

26) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia zgodnie z podjętą 

uchwałą Walnego. 

27) podejmowanie innych uchwał zgodnie z obowiązującym prawem. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest 2 członków Zarządu działających łącznie. 

4. Członkiem Zarządu nie może  być osoba  skazana prawomocnym wyrokiem sądu       

za przestępstwo popełnione umyślnie.  

5. Warunkiem ważności uchwały jest przyjęcie jej przez przynajmniej dwóch członków 

Zarządu. 

§ 18. 

 

Biuro Stowarzyszenia jest odpowiedzialne za prace organizacyjne i przygotowawcze. 

 

§ 19. 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 3 członków wybieranych              

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może  być osoba  skazana prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
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2) ocena prac i składanie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu Członków, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia, o ile będzie to wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

 

§20. 

1. Rada jest organem , o którym stanowi art.4 ust.3 pkt 4 Ustawy o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności. 

2. Rada składa się z Przewodniczącego oraz 9 członków wybieranych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie Członków LGD. 

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

przestępstwo popełnione umyślnie.  

4.Do  kompetencji Rady należy : 

1) wybór operacji w rozumieniu art.2pkt 9 rozporządzenia nr1303/2013 zwanych dalej 

operacjami, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR 

2) ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art.34 ust.3 lit.f rozporządzenia nr 1303/2013 

5.Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

6.Od uchwały, o której mowa w ust. 5 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady.  

7.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 uczestnictwa w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

niedopuszczalne. 

8.Rada dokonując wyboru operacji , o której mowa w ust.4 działa na podstawie Regulaminu 

Rady oraz przyjętych procedur. 

 

§ 21 

 

W razie zmniejszenia się składu Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

ich kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu 

organów. 
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Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 22. 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz 

z ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować 

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje, dofinansowania i subwencje według zasad 

określonych    w przepisach prawa. 

 

 

§ 23. 

 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

 

Rozdział 6. Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 24. 

 

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. 

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach. 

 


