Załącznik do Uchwały nr 3/2015
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
z dnia 07.12.2015r.

STATUT
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PERŁY PONIDZIA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” zwana dalej „Stowarzyszeniem” jest partnerstwem
trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego
oraz mieszkańców. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym
na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) Opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zwana
dalej LSR w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji zadań z zakresu
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,
3) Upowszechnienie 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, pozyskiwanie
partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
5) Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
6) Udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów
i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
7) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) Ochrony i promocji zdrowia,
9) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
10) Działalności wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
13) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
14) Promocji i organizacji wolontariatu,

15) Upowszechnienia i rozwijania kultury regionalnej,
16) Popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych (tradycje, stroje, zwyczaje, potrawy
itp.),
17) Promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych,
18) Działań promujących rozwój turystyki i rekreacji na terenie objętym LSR,
19) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
20) Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
21) Wspieranie innych działań związanych z wdrażaniem LSR.

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Skalbmierz ul. Szkolna 3.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr. 79.
Poz. 855 z późn. Zm.),
 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.
U. nr 64, poz. 427 z 2007 r.),
 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 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013 r. str. 320 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 487
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),
 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2015 r., poz. 378),
 Innych przepisów wykonawczych

oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz, Bolesław,
Olesno, Mędrzechów, Gręboszów. Stowarzyszenie działa na obszarze gmin wymienionych
w zdaniu pierwszym, może również prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia
§ 5.
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego
przez samorząd województwa,
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych
z realizacją LSR,
4. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
5. Upowszechnienie informacji o warunkach i zasadach udzielenia pomocy na realizację
projektów przekładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie
naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
6. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, ogłoszenie
w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia w sprawie wyboru projektu
do realizacji w ramach LSR,
7. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych
Stowarzyszeniu na realizację LSR,
9. Organizowanie i finansowanie:
a. Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji i konkursów,
b. Imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c. Działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk
broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów
o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
10. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla stowarzyszenia w przepisach PROW.

§ 6.
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczonych.
§ 7.
1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
2. Członkom władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 ust. 1 Statutu tj. Prezesowi, Wiceprezesowi,
Skarbnikowi i pozostałym członkom Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu może zostać
przyznana dieta.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 8.
1.
a)



b)




Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
Osoba fizyczna która:
Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,
Działa na rzecz rozwoju obszarów objętych Stowarzyszeniem lub wyrazi na piśmie deklarację
takiego działania,
Złoży deklarację członkowską.
Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę
organu stanowiącego, zawierającą:
Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
Deklarację działania na rzecz Rozwoju obszaru objętego LSR,
Wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.
§ 9.

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) Propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) Przestrzegać postanowień Statutu,
3) Opłacać składki członkowskie,
4) Brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie mają 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.
§ 11.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) Wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały:
a) Za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) Za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
c) Za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,
4) Złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu
z LGD.
§ 12.
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków oraz odmowy przyjęcia
na członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od 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.
§ 13.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi
dla Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 13 ust 2.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego
nie spowoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą
w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w § 14
ust 1 pkt 2) – 4).

§ 15.
Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
§ 16.
Z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 17.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej dwa razy w ciągu 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 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem
doradczym zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) Uchwalenie kierunków i programu Stowarzyszenia,
2) Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej
przez LGD,
5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) Uchwalanie zmian statutu,
7) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
8) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
11) Podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości diet dla władz stowarzyszenia
wymienionych w § 19 ust. 1 statutu tj. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i pozostałych
członków Zarządu z tytułu udziału w posiedzeniach Zarządu”,
12) Przyjęcie LSR.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności
ponad połowy członków Walnego Zebrania jeśli dalsze przepisy statutu nie stanowią inaczej.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków
przysługuje jeden głos.
8. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej 50%
ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie
nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego. Walne Zebranie
Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 18.
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania.
Wybór i Odwołanie Członków Rady następuje zwykłą większością głosów.
2. Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego,
w tym mieszkańców w proporcjach zgodnych z artykułem 32 ust. 2 lit b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Pracy
Rady.
5. Rada przyjmuje i zmienia Regulamin Pracy Rady oraz procedury określające sposób naboru
wniosków od wnioskodawców.
6. Do kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z artykułem 34 ust. 3 lit f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, które mają być
realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.
7. Wybór operacji o których mowa z ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 19.
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 3 do 5 innych członków Zarządu
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Wybór Członków Zarządu
następuje zwykłą większością głosów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) Ustalenie wysokości składek członkowskich,
6) Zatrudnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz innych pracowników,
7) Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,
8) Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
9) Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz innych wymaganych przepisami PROW
dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
9a) Dokonywanie i zatwierdzanie zmian w LSR,
10) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej
dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
11) Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW w tym ogłaszanie
konkursów celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii, ich
przyjmowanie i przedkładanie Radzie,
12) Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków
na realizację celów z innych programów pomocowych,
13) Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych
członków Zarządu, w tym Skarbnik, działający łącznie.
§ 20.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków wybieranych odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Wybór Członków
Komisji Rewizyjnej następuje zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa w linii prostej
lub powinowactwa.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) Ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu
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.
§ 21.
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką
organizacyjnymi i przygotowawczymi.

administracyjną

Stowarzyszenia,

kieruje

pracami

§ 22.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd
zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23.
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.

§ 24.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

