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Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/2/2016Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”  z dnia 26.09.2016 r. 

 
           

STATUT STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania – „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych  

i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach nie zarobkowych, 

działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu przepisów w sprawie 

„Rozwoju   obszarów   wiejskich”, oraz  terminologii  Unii  Europejskiej  związanej    

z  programem  „Leader”, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w 

szczególności: 

1. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu 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; ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz rozporządzenia z 

dnia 24 września  2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR. 

3. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,  

4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 

5. Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR, w zakresie 

przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym 

z programów pomocowych, 

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia poprawę jakości 

życia, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – 

kulturowych, rozwój turystyki oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa 

rolno-spożywczego i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych. 
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§ 3. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kietrz. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu Stowarzyszenie LGD 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” lub LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i pieczęci 

organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Nazwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, podlega 

ochronie prawnej. 

 

§ 4. 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 

z późn. zm.)  

- 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. z 2015 r. 

poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337); 

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

(Dz. U. poz. 378); 

- rozporządzenia z dnia 24 września  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 

oraz z 2016 r. poz. 1390) oraz  

- niniejszego Statutu. 

2. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem LGD jest Marszałek 

Województwa Opolskiego. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową w zakresie 

wydawniczym, szkoleniowym, handlowym, informacyjnym, turystycznym, sportowym, 

rekreacyjnym, oraz w zakresie organizacji targów, wystaw, warsztatów, wizyt 

studyjnych, konferencji i konkursów, przeglądów, happeningów, festynów,  pokazów 

i wystaw, z tym zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Decyzję 

o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej oraz 

o konkretnym zakresie tej działalności podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

 o podobnym celu działania. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin Baborów, Branice, Głubczyce, 

Głogówek, Lubrza, Kietrz i Prudnik przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

realizowania celu, Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej granicami. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  
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Rozdział II 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 6 

1) Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

a w szczególności: 

1) Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (LSR) dla obszaru 

gmin: Baborów, Branice, Głubczyce, Głogówek, Lubrza, Kietrz, Prudnik, 

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz jej realizacji, 

3) promocja obszarów wiejskich, 

4) aktywizacja społeczeństw z obszarów wymienionych gmin, 

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na wymienionych obszarach. 

2) Do celów Stowarzyszenia należy ponadto działalność w zakresie: 

1) poprawy jakości życia mieszkańców regionu, 

2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, 

3) wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki, 

4) wspieranie ochrony dóbr kultury i tradycji, 

5) wspieranie inicjatyw integrujących społeczności lokalne wymienionego regionu., 

6) wspieranie działań organizacji wiejskich takich jak grupy odnowy wsi, rady 

sołeckie, koła gospodyń wiejskich itp. 

3) Stowarzyszenie wszystkie cele realizuje na rzecz ogółu społeczności. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:  

1) organizowanie i finansowanie:  

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów, 

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, 

pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i integracji 

mieszkańców, 

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,  

w tym: 

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,  

- tworzenie stron internetowych,  

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym, 

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów  

związanych z realizacją LSR, 

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym, 

4) pozyskiwanie środków finansowych, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

pochodzących z unijnych programów pomocowych oraz innych źródeł. 
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5) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim 

 i prawie Unii Europejskiej.  

6) opracowanie LSR dla obszaru gmin Branice, Baborów, Głubczyce, Głogówek, 

Lubrza, Kietrz, Prudnik. 

7)  upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na 

realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru 

projektów oraz sposobie naboru wniosków w ramach realizacji LSR, 

8) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR, 

9) dokonywanie wyboru projektów do finansowania w ramach realizacji LSR, ustalanie 

list rankingowych (list ocenionych operacji, o których mowa w przepisach ustawy, o 

której mowa w § 4 ust. 1 tiret 3) i podawanie ich  do wiadomości publicznej. 

 

§ 8. 
Stowarzyszenie może powoływać robocze grupy tematyczne, w celu realizacji założeń 

statutowych. 

 

§ 9. 

1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz 

pracy osób zatrudnionych, w tym swoich członków. 

2. Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją, może przysługiwać od Stowarzyszenia wyłącznie zryczałtowany zwrot 

kosztów udziału w pracach organu w postaci diety. Wysokość diety, warunki jej 

przyznania oraz zasady wypłacania określa uchwała Walnego Zebrania Członków. 

 

 

Rozdział  III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10. 

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

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

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację 

(wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie 

udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowany LSR 

lub którego dotyczy LSR:  

a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o 

Narodowym Planie Rozwoju lub  

b) gminę wiejską, lub  

c) gminę miejsko-wiejską, lub  

d) związek międzygminny, lub  

e) Lokalną Grupę Działania,  

f) mieszkańca obszaru działania LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 

3) złoży deklarację członkowską i opłaci składkę członkowską. 

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne w tym jednostki 

samorządu terytorialnego, które opłacą składkę członkowską oraz przedstawią uchwałę 

organu stanowiącego zawierającą: 
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a) deklarację przystąpienia do LGD, 

b) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 

3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów 

Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu. 

4. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 12 pkt 2. 

 

§ 11. 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  

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

2) przestrzegać postanowień Statutu, 

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 udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o  

 charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.  

 

§ 12. 

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) z powodu cofnięcia rekomendacji o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,  

d) z powodu zaległości w uiszczaniu składek członkowskich, jeżeli taka zaległość 

przekracza 1 rok, 

3) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, 

4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.  

 

§ 13. 

(skreślony) 

 

§ 14. 

1. (skreślony) 

2. Członkowie  honorowi  mają  prawo: 

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące jego działalności, 

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na 

zaproszenie tych władz, 

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach kulturalnych. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

4. Utrata tytułu członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 
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2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem Stowarzyszenia, 

3) śmierci członka. 

 

§ 15. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały 

Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na 

najbliższym Walnym Zebraniu. 

 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 16. 

1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rada Programowa, zwana również „Radą”. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

Rady Programowej. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  wynosi 5 lat, a kadencja Rady Programowej 3 

lata i rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o wyborze 

członków danego organu na nową kadencję. 

4. Wybory organów o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, na nową kadencję mogą być 

przeprowadzone dopiero po zakończeniu poprzedniej kadencji. 

 

§ 17. 

Walne Zebranie Członków może być: 

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne. 

 

§ 18. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć postać zebrania sprawozdawczego lub 

sprawozdawczo-wyborczego: 

1) sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku, 

2) sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  na 30 dni 

przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, obraduje według uchwalonego regulaminu 

obrad. 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybrany przez 

obecnych a jego wyboru dokonuje się na początku każdego Walnego Zebrania. 

4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół . 

 

 



                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
                                                                                 ul. Wojska Polskiego 21 

                                            48-130 Kietrz 
                                           tel/fax: 77/485-43-04 
 

 

7 

 

§ 19. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy 

lub w terminie 6 tygodni od daty  zgłoszenia: 

1) żądania Komisji Rewizyjnej, 

2) umotywowanego żądania co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  obraduje wyłącznie nad sprawami dla których 

zostało zwołane. 

3. Postanowienia § 18 ust. 3 i 4 stosuje się do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 20. 

Z zastrzeżeniem § 21 ust. 4, 5 i 5a uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej  połowy liczby członków danego organu 

uprawnionych do głosowania. W przypadku uchwał Rady Programowej, do ważności uchwał 

w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach konkursów przeprowadzanych przez 

Stowarzyszenie wymagane jest ponadto zachowanie składu Rady Programowej i parytetów, 

o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności. 

 

§ 21. 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok z własnej 

inicjatywy, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad 

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

14 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz 

Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.  

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

1) uchwalenie Statutu, 

2) zatwierdzania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i załączników: planu 

działania, budżetu LSR, planu komunikacyjnego, 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady 

Programowej, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

Rady Programowej, 

5) udzielanie absolutorium  Zarządowi, 

6) uchwalanie zmian Statutu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

10) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, oraz regulaminu wyborów 

do władz Stowarzyszenia, 

11) zatwierdzanie stosowanych w ramach LSR: 

procedur wyboru i oceny operacji, w tym operacji własnych LGD, 

procedur wyboru i oceny grantobiorców,  
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kryteriów wyboru projektów (operacji) do realizacji w ramach LSR, w tym 

kryteriów stosowanych w przypadku oceny operacji własnych LGD, 

kryteriów wyboru grantobiorców, 

oraz zmian w tych dokumentach, z zastrzeżeniem, że zmiany związane z 

koniecznością dostosowania tych dokumentów do zmian w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego lub do wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi regulujących zasady wdrażania LSR, mogą być dokonywane również przez 

Zarząd, na zasadach określonych w § 22 ust. 4 pkt 12, 

12) (skreślony), 

13) ustalenie wysokości składek członkowskich,  

13a) ustalanie wysokości, warunków przyznania oraz zasad wypłacania diety, o której 

mowa w § 9 ust. 2, 

14) uchwalenie regulaminu Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej, 

15) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań 

przewyższających kwotę, do której zgodnie ze Statutem, kompetencja do 

zaciągania zobowiązań należy do Zarządu, a także, niezależnie od wysokości 

zobowiązania, wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie kredytu lub 

zawarcie umowy pożyczki, 

15a) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w sytuacji, o której 

mowa w § 22 ust. 6, 

16) podejmowania innych decyzji mających znaczenie dla właściwego 

funkcjonowania LGD. 

4. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wyznaczonym tego 

samego dnia po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością 

głosów.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej 

większości głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia. Do uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia postanowień ust. 4 

nie stosuje się. 

5a. Dokonywanie zmian w Statucie wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum wskazanego w 

poprzednim zdaniu zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli oddano za nimi co najmniej 3/5 

głosów, a liczba obecnych członków Stowarzyszenia nie była mniejsza niż 1/3 wszystkich 

członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Postanowień ust. 4 nie stosuje się. 

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu i wspierającemu Stowarzyszenia obecnemu na 

Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.  

7. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania przy zwołaniu pierwszego Walnego Zebrania 

Członków.   

 

§ 22. 

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, którzy stanowią 

członków funkcyjnych Zarządu i 1 członka Zarządu. 

2. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych 

przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi a 
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działającymi na obszarze, dla którego ma być opracowany LSR lub którego dotyczy LSR 

(parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 

40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci) z równoczesnym 

zachowaniem w miarę możliwości równej reprezentacji gmin. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

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

z wyłączeniem sytuacji, gdy stosownie do obowiązujących przepisów prawa, 

reprezentowanie Stowarzyszenia przez Zarząd jest wyłączone, 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura, 

7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 

8)  ustalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

9) dokonywanie oceny działalności Rady Programowej i składanie wniosku do 

Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady, a w 

szczególnie uzasadnionych sytuacjach całej Rady,  

10) przyjmowania Protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach 

ogłaszanych naborów wniosków oraz przekazywania złożonych Protestów do 

Zarządu Województwa, 

11) podejmowanie decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań do kwoty  

100 000,00 zł, 

12) dokonywanie zmian w stosowanych w związku z wdrażaniem LSR: 

a) procedurach wyboru i oceny operacji, w tym operacji własnych LGD, 

b) procedurach wyboru i oceny grantobiorców,  

c) kryteriach wyboru projektów (operacji) do realizacji w ramach LSR, w tym 

kryteriach stosowanych w przypadku oceny operacji własnych LGD, 

d) kryteriach wyboru grantobiorców, 

– jeżeli te zmiany wynikają z konieczności dostosowania tych dokumentów do 

zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do wytycznych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujących zasady wdrażania LSR. O 

dokonaniu zmian w tych dokumentach Zarząd informuje Walne Zebranie 

Członków, przekazując na najbliższym Walnym Zebraniu Członków informację 

na temat zakresu zmian i przyczynie ich wprowadzenia, 

13) przyjmowanie i dokonywanie zmian w dokumentacji związanej z przetwarzaniem 

danych osobowych w Stowarzyszeniu (w tym w szczególności w Polityce 

bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, o której 

mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
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powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania 

zobowiązań majątkowych są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia 

działający łącznie spośród niżej wymienionych: 

1) Prezes, 

2) Wiceprezes, 

3) Skarbnik, 

4) Sekretarz, 

– z zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia. 

6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. Osoby 

powołane do reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

przedstawiają na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie dotyczące oświadczeń woli, 

które zostały przez te osoby złożone w imieniu Stowarzyszenia. 

 

§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 3 członków. 

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

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym 

Zebraniu Członków, 

3) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości., 

5) wybieranie spośród siebie członka do reprezentowania Stowarzyszenia w 

sytuacjach określonych w § 22 ust. 6, chyba, że Zarząd zwołał Walne Zebranie 

Członków w celu powołania pełnomocnika, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 15a, 

6) wyrażanie zgody na rozpoczęcie, zawieszenie lub zakończenie działalności 

gospodarczej a także na konkretny zakres tej działalności. 

 

§ 24. 

1. Rada Programowa jest organem decyzyjnym LGD, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i składa się 

z Przewodniczącego oraz 11 członków. 

2. Wyboru Przewodniczącego Rady Programowej i pozostałych członków Rady dokonuje 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przy obecności co 

najmniej połowy członków. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje członkom Stowarzyszenia, liczba kandydatów 

jest nieograniczona. 



                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
                                                                                 ul. Wojska Polskiego 21 

                                            48-130 Kietrz 
                                           tel/fax: 77/485-43-04 
 

 

11 

 

4. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele sektorów: lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych, władz publicznych oraz mieszkańców obszaru objętego 

LSR, z zastrzeżeniem, że żadna z grup interesu, o których mowa w nie posiada więcej niż 

49% ogólnej liczby głosów oraz że:  

- sektor publiczny nie posiada więcej niż 30% głosów w tym organie; 

- sektor społeczny, w tym mieszkańcy, posiada co najmniej 4 przedstawicieli w tym 

organie; 

- sektor gospodarczy – posiada co najmniej 4 przedstawicieli w tym organie. 

5. Przewodniczącym Rady zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

6. Na członków Rady wybrane zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, 

z zastrzeżeniem zachowania zasad wskazanych w ust. 4.  

7. Jeśli pierwsze głosowanie w sprawie wyboru składu Rady nie zapewnia zachowania 

zasad wskazanych w ust. 4, to głosowanie się powtarza aż do momentu, gdy skład Rady 

spełnia wymagania określone w ust. 4. 

8. Wybrani członkowie Rady Programowej i Przewodniczący Rady Programowej, na 

pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie osobę pełniącą funkcję 

wiceprzewodniczącego. 

9. Rada Programowa działa na podstawie Regulaminu Rady, 

10. Regulamin Rady jest zatwierdzany prze Walne Zebranie Członków, 

11. Do kompetencji Rady Programowej należy: 

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalenie kwoty 

wsparcia a także wybór zadań do realizacji w ramach projektu grantowego i 

przyznanie grantów – rozstrzygnięcia w tych sprawach zapadają w formie 

uchwały Rady Programowej, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Rady, 

2) określenie kierunków dla realizacji LSR, 

3) rekomendowanie Zarządowi zadań, jakie mają być wdrażane w ramach LSR. 

12. Członek Rady może być wyłączony z udziału w dokonywaniu wyboru operacji z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady, 

2) innego członka Rady. 

13. Kadencja Rady Programowej trwa trzy lata. 

14. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Programowej i innego organu LGD 

(Zarządu lub Komisji Rewizyjnej). 

15. Wyłączenie członka Rady z udziału w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 

11 pkt 1, zachodzi w przypadku: 

1) ubiegania się przez niego o wybór operacji, 

2) zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności, które są ustalane w szczególności w oparciu o wypełnioną przez 

członka Rady deklarację bezstronności oraz Księgę powiązań prowadzoną przez 

Zarząd. 

16. (skreślony). 
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Rozdział V 

Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia 

 

§ 25. 

1. Wyboru Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady Programowej i pozostałych członków 

zarządu, Rady Programowej oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków.  

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje członkom zwyczajnym po uzyskaniu dla 

kandydata rekomendacji jednego z podmiotów wymienionych w § 10 ust. 2. 

3. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

4. Prezesem Zarządu, Przewodniczącym Rady Programowej zostaje kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej niż połowę ważnych oddanych głosów. 

5. Członkami Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy 

uzyskali kolejno największą liczbę głosów z zachowaniem parytetów o których mowa  

§ 22, § 23 i § 24. 

6. Wybrani członkowie władz na pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie osoby 

piastujące funkcje w danym organie. 

7. Szczegółowe zasady rekomendacji, przeprowadzenia wyborów oraz zachowania 

parytetów określa regulamin wyborów uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 26. 

1. Wygaśnięcie mandatu w trakcie kadencji następuje na skutek: 

a) śmierci, 

b) złożenia na piśmie rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może odwołać Prezesa i Przewodniczącego Rady oraz członków władz 

Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków 

większością 2/3 ważnie oddanych głosów. 

3. Walne Zebranie Członków może odwołać Przewodniczącego Rady i członków Rady na 

uzasadniony wniosek: 

1) Zarządu, 

2) 1/3 członków Stowarzyszenia. 

4. Wniosek o odwołanie członka Rady może być uzasadniony: 

1) nieusprawiedliwioną nieobecnością na 2 kolejnych posiedzeniach Rady, 

2) świadomym naruszeniu zasad bezstronności obowiązujących członka Rady w 

trakcie czynności, o których mowa w § 24 ust. 11 pkt 1. 

 

§ 27. 

W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu, Rady Programowej lub Komisji 

Rewizyjnej w toku kadencji (w przypadku wakatu na tych stanowiskach) przeprowadza się 

wybory według zasad określonych w § 22, §23, §24, §25. Wybrany w takiej sytuacji członek 

danego organu wykonuje swój mandat przez okres pozostały do zakończenia kadencji tego 

organu.  
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Rozdział VI 

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 28. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego 

własność, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.  

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

4. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) 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, 

c) 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. 

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 

pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 29. 

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 w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

   
 

 

 


