UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM

z dnia 22 stycznia 201 5 r.
w sprawie

przystąpienie

Miasta J\1aków Mazowiecki do Stowa rzyszenia Lokalna Grupa Dzialania "Zielony

Szlak Niziny Mazowieckiej"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morząd z i e gminnym (Dz. U. z 20 13 r. poz.
594 z póżn. zm. ), aJ1. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieran iu rozwoju obszarów wiejskich z ud z iał em
środków Europejskiego Funduszu Rołnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej skich (Dz. U. 2013 r. poz. 173),
Rada Miejska IV Makowic Mazowieckim uchwał. , co następuje :

§ 1. I. Postanawia
Działania

się przy stąpić jako cz ło n ek zwyczajny do Stowarzyszenia pod
"Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" z s iedzibą w Czerwonce Wło ścimiskiej.

2. Organi zacj ę, zadania i tryb pracy okreśła Statut Lokalnej Grupy
Mazowieckiej", s ta n ow iący załącznik do niniejszej Uchwał y.

§ 2. Do reprezentowania Miasta Maków Mazowiecki jako
Niziny Mazowieckiej" wyznacza się Burmi strza Miasta.

§ 3. Wykonanie
§ 4.

Uchwała

uchwały

wchodzi w

powierza
życie

się

członka

Działania

LokaLnej Gmpy

nazwą

Lokalna Grupa

"Zielony Szla k Niziny
Dz iałania

"Zielony

Szłak

Bunnistrzowi Miasta.

z dniem

podjęcia .

Przewodniczący

.,----
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Za łą cznik

do Uc hwał y Nr łV/27/2 0ł 5
Rad y Miejskiej w Makowie Ma zowieck im

z dnia 22 styczni a 20 15 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Dzialania
"Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej"

RozdzialI
Postanowienia ogólne
§1.

l. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania - "Zielony Szlak
Niziny Mazowieckiej", zwane dalej "Stowarzyszeniem" albo "LGO", jest partnerstwem
trójsektorowym,

składającym s ię

prywatnego. LGD
trwałym

d z iała

z przedstawicieli sektora publicznego,

jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym,

społecznego

samorządowym ,

zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek

terytorialnego,

mającym

2. Stowarzyszenie

dz ia ła

na celu

dz iałanie

i

samorządu

na rzecz obszarów wiejskich.

na podstawie przepisów:

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

pó źno

zm.),

b. ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
środków

udzia łem

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejsk ich

( Dz. U. z 20 13r. , poz. 173 t.j)
C.

rozporządzenia

Rady (WE) nr 169812005 z dnia 20

września

2005 r. w sprawie

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r. , str. l)
d. oraz niniejszego Statutu - z tego
3. Stowarzyszenie

ma

na

celu

tytułu

posiada

działanie

na

osobowość prawną.

rzecz

rozwoju

obszarów

wiejskich,

a w szczegó lno śc i:
a. opracowanie i

realizację

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumienIU ustawy

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich, przepisów wykonawczych
do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020,
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dla obszaru gmin: Czerwonka , Krasnosielc, Ploniawy-Bramura, miasta
Różan

b.

g m1l1y

oraz miasto Maków Mazowiecki, (obszar d z iałania LGD) ,

promocję

ludnośc i

c. mobilizowanie

obszarów wiej skich

do

w z ięcia

polo żo nyc h

wymianę

d. upowszechnianie i
lu dności

położonych

obszarów wiej skich

w gminach, o których mowa w pkt. a,
z równowa żo nego

udzialu w procesie

rozwoJu

w gm inach, o któlych mowa w pkt. a,
związanych

informacji o inicjatywach

z

aktywi zacją

na obszarach wiejskich polożonych w gminach, o których mowa w pkt. a,

e. podejmowanie inicjat yw i
społ eczno ści

d z iałań

mających

lokaln yc h oraz ich czynny

ud z i ał

na celu pobudzenie

aktywnośc i

w opracowaniu i realizacj i LSR,

f. propagowanie dzialaJi na rzecz realizacj i LSR w obszarze

d z iałań

LGD, pozyskiwanie

partnerów i źródeł finan sowania LSR, w tym z programów pomocowych,
g.

realizację włas nych
o bjętego

oa ich

programów i projektów oraz udzielanie wsparcia

LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania

realizację,

d z iałań mających

turystyki, zasobów ludzkich,

gospodarczą

i

edukacj ę

estetyczno

-

spo łec znym,

patologiom

obywatelskiego

na obszarze

z awodową, przeciwdz iałanie

przec iwdz iałanie

na celu: rozwój produktów regionalnych,

społeczeńs twa

mi ejscowości

estetyki

mieszkańców,

dz iałania

artystycz ną

wykluczeniu

na wiązywanie
środków

LGD

informacyjnego,
bezpieczeństwa

mieszkańców,

aktywizację

społecznemu

i cyfrowemu ,

propagowanie zdrowego trybu

oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze
I.

śro dków

w tym z programów pomocowych,

h. podejmowanie inicjatyw i

poprawę

mieszkańcom

kontaktów w celu pozyskiwania

działania

źródeł

życia

LGD,

finansowania, gromadzenie

finansowych i rzeczowych.

§ 2.
Stowarzyszen ie
oraz

działa

na

promocję środowi ska

równo ść

szans,

rzecz

rozwoju obszarów

wiejskich,

uwzg lędnia

ochronę

naturalnego , krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych,

rozwój turystyki oraz

popularyzacj ę

i rozwój produkcji wyrobów

regiona lnych.

§ 3.
I.

Siedz ibą

Stowarzyszenia jest

2. Stowarzyszenie

miej sco wość

mo że u żywać

Czerwonka

Wło śc iali ska

(powiat makowski)

skrótu nazwy w brzmieniu LGD ,,zSNM"

3. Dla sprawowania nadzonl nad Stowarzyszeniem, ze

wzg l ędu

na jego

s iedzibę

jest

Marszalek Województwa Mazow ieckiego.
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może u stanawiać

4. Stowarzyszcnie

tytuly, odznaki oraz medale hono rowe i

je osobo m fi zycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
osobowo śc i

prawnej

zaslużonym

przyznawać

posiadającym

przy realizacji ce lów obranych przez Stowarzyszenie.

§ 4.
d ziaJalności

Stowarzyszenie nic prowadzi

go spodarczej.

§ 5.
mo że

1. Stowarzyszenie

być

międ zynarodow yc h

czlonkiem krajowych

orgaI1lzacjt

o podobnym celu dzialania.
2. Stowarzyszenie
a w

szczegó lno śc i

Różan

działaniem

swoim

obejmuje

obszar

Rzeczpospolitej

Polskiej ,

gmin: Czerwonka , Krasnosielc, Ploniawy-Bramura, miasta i g miny

i miasta Maków Mazowiecki.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdzialll
Zasady

działania

Stowarzyszenia

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w
I. Opracowanie LSR i
przez

sa morząd

z

realizacją

przystąpienie

poprzez:

do konkursu na jej

realizację ,

orgaI1lzowanego

województwa mazow ieckiego,

2. Rozpowszechnianie
3. Prowadzenie

szczególności

zalożeń

bezpłatnego

zatwierdzonej na obszarze dzialania LGD,

doradztwa w zakresie przygotowania projektów

zw iąza nych

LSR,

4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na
projektów

przedkładanych

przez

wnioskodawców,

kryteriach

wyboru

rea lizację

projektów

oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
5. Informowanie za
ogłoszeń

pomocą dostępnych środków

w prasie lokalnej o

przekazu, m. in. strony internetowej ,

możliwości wystąpienia

do LGD w sprawie wyboru projektu

w ramach realizacji LSR,
6. Sprawdzanie

zgo dności

projektów z

założeniami

LSR,

7. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli

środków

przyznawanych LGD,

8. Organizowanie i finansowanie:
a.

przeds i ęwz ięć
szko leń,

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,

kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat,

dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
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b. Imprez kulturaln yc h, takich jak
przeg l ądy ,
zwłaszcz a

ko ncerty, fe stiwa le, przedstaw ienia teatralne,

happe ning i, festyny, targ i, gry strategiczne, pokazy i wystawy,
pro mocji reg io nu i jego

t ożsa mośc i

s łu żąc yc h

kultu rowej,

c. imprez spo rto wo - rekreacyj nyc h i zawodów sportowych,
d. punktów in fo rmacj i turystycznej oraz innych

u s łu g zw i ąza nyc h

obs lu gą

z

ruchy

turystycznego na obszarze dz ialania LG D,
e. punktów konsultacyj no - doradczych dla

przed s i ębio rców

i o rganizacj i spo lecznyc h

z obszaru dzialania LGD,
[

d z ia ła lno śc i

propagandowej,

promocyjnej,

informacyjnej ,

publicystycznej

i po ligraficznej, w tym:

• opracowywal1le, redagowanie i druk ulotek, broszur, fo lderów, plakatów,
kalendarzy, czasopism, ks iążek i inn ych publ ikacj i,

• opracowywal1le

rozpowszechnianie

m ate ria łów

audiowizua lnych

i mu łt imed ialnych,

• two rzenie i redagowanie stro n i serwisów internetowych,
• przygotowywanie i rozpowszechnianie innych

ma teria łów

o charakterze

reklamowym lub promocyjnym.
9.

Ws p ó łpracę

i

wymi a nę

doświadcze ń

pozarządowymi d z ialaj ącymi

z instytucjami publicznymi i organizacjami

w zakres ie

obj ę tym

ce lami statutowymi Stowarzyszenia

na poziomie krajowym i międzynaro dowym.

§ 7.
Stowarzyszenie
oraz

może u czestniczyć

za kładać fund ację

w

s półkach

prawa handlo wego i zwi ąz kac h

s t owarzysze ń

i inne o rgan izacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8.
Stowarzyszenie

rea li zując

cele statutowe,

może

powoływać

jednostki o rganIzaCyjne

w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9.
Dz ia łalność

Stowarzyszenia opIera

może

zatrudniać

jednak

S Ię

na pracy

spo łecznej

czło nków .

Stowarzyszenie

pracowników do prowadzenia swo ich spraw i rea lizacji
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R OZ D Z IAŁ

III

Czlonkowie Stowarzysze nia

§ 10.
l.

Cz ło n kow i e

a.

Stowarzysze ni a

cz łonków

b. czlonków
c.

członków

d z i e l ą s ię

na:

zwyczajn ych,
wsp i erającyc h ,

honorowych.

2. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia

może być:

a. osoba fi zyczna, która:

•

spe łni a

warunki określo n e w ustawie Prawo o Stowarzyszeniac h,

• jest pełno łet n ia,
•

posiada p e łną zdo lność do

•

jest obywatelem polsk im lub cudzoziemcem,

•

dz ia ła

•

z łoży deklarację cz ło nkowską

czynnośc i

prawnych,

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
wraz z rekomendacjami dwóch czło nków

S towarzyszenia.
b. osoba prawna w tym jednostka
•

dz ia ła

•

wykonuje

•

jest j ednostką sa morządu

dz i a ła lność zw iąza ną

przedstawi
LGD,

rea lizacj ą

terytoriałnego

uc hwa łę

organu

dekłarację dzia ła ni a

celów Stowarzyszenia,

lub jednym z partnerów gospodarczych i

stano wiącego, zawieraj ącą dek l arację przystąp ie nia

na rzecz rozwoju obszaru

osobę prawną

złoży dekl arację czło nkowską,
prawną

z

w tym orga nizacją pozarządową,

osoby repreze ntuj ącej

•

terytorialnego, która:

na obszarze, którego dotyczy LSR,

społecznyc h,

•

sa morządu

o bj ę tego

do

LSR oraz wskazanie

w LGD,

wraz ze wskazaniem osoby repreze ntuj ącej

osobę

w LGD.

§ H.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu
uchwa ly

Zarząd u

Stowarzyszenia przyj ętej

następuje

na podstawie

u c hwa ł ą zwykłą w i ększośc i ą g łosów .

§ 12.
I.

Cz łone k

zwyczajny Stowarzyszenia jest

a.

propagować

b.

przest rzegać posta now ień

c.

op łacać sk ład k i

zo bow iązany :

cele Stowarzyszenia i aktywnie

uczestni czyć

w rea lizacj i tych celów,

Statutu, regulaminu i u c hwa ł ,

czlonkowsk ie,
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d.

brać

udz ia l w Walnyc h Zebraniach Czlo nków.

2 . Czlonek zwyczaj ny Stowarzyszen ia l11a prawo:
a.

wybierać

i być wybiera nym do wladz Stowarzyszenia,

b.

uczes tniczyć

c.

s k l adać Zarządowi

Członków

w Wa lnych Zebraniach

z g losem

Stowarzyszenia w niosk i dotyczące

s tanowi ący m ,

d z ialalno śc i

Stowarzyszenia,

d. brać udzia l w orga nizowanych przez Stowa rzysze nia przed s ięw z ięciach

charakterze

O

info rmacyjnym lub szko le niowym,
e.

ws t ęp u

na organ izowane przez Stowarzyszenie imprezy kultura lne.

§ 13.
l.

Członkiem wspierającym

zainteresowana

dz iała lno śc ią

Stowarzyszeniu po moc
przyjęcia

2. W ce lu

4.

LGD,

materia ln ą

w poczet

jaki i osoba prawna, powinna

3.

akceptująca

lub

w poczet czlonków

jaki zostal

określony

członków

5. Czlonek

odrębnej

wspierający

6. Czlonek

przeds ięwz i ęc iach

7. Czlonek

się

dokonuje

osoba

oświadcze nie

fizyczna,

woli.

w tak im samym trybie,

zwyczajnych.

członkowie wspierający u sta laj ą

oso biśc i e

ma prawo

lub za

gło se m

brać

ma prawo

pośrednictwem

doradczym,

podejmowanych przez Stowarzyszenie

wspierający

świadczyć będzie

z

Zarządem

umow ie.

udz ial w pracach Stowarzyszenia z
dotyczące

zarówno

Stowarzyszenia

wspierających

i rodzaj wspierania Stowarzyszenia

Stowarzyszenia w

cel statutowy, która

wspieraj ącyc h

czlonków

w Statucie dla

osoba fizyczna i osoba prawna

niemateria Jną.

zło żyć Za rządow i

Przyjęcie

Formę

mo że być

Stowarzyszenia

zada ń

zg laszać

przedstawiciela

brać

wnioski i postulaty

i uchwal.

udz ial w organizowanych przez Stowarzyszenie

o charakterze informacyjnym lub szko leniowym.

wsp ieraj ący

ma prawo

wstępu

na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy

kulturalne.

8. Czlonek
się

wspIerający

z deklarowanych

zo bowiąza ny

jest

ś wi ad cze ń

do

regularnego

i przestrzegania innych

ustaleń

.

.

Wywl ązywa m a

zawartych w podpisanej

umowIe.
9. Usta len ie czlonkowstwa
do konuje

s ię

wspIerającego

i

skreś lenie

z listy czlonków

ws pierających

w takim samym trybie jak w przypadku czlonkowstwa zwyczajnego.

§ 14.
I. Czlonk iem honorowym

może być każda

osoba fizyczna i osoba prawna, bez

na jej miejsce zamieszkan ia czy obszar
Zebra nie Czlo nków za szczegó lne

zasł u g i
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2.

Członek

honorowy

Stowarzyszenie, z
3.

Członek

głosem

Członek

uczestniczyć

prawo

w

pracach

doradczym w Walnym Zebraniu
brać ud z iał

honorowy ma prawo

przedsięwzięciach

4.

ma

organizowanych

przez

Członków.

w organizowanych przez Stowarzyszenie

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym .

honorowy ma prawo

ws tępu

na organizowane przez Stowarzyszenie Imprezy

kulturalne.

§ 15.
Skreślenie

l.

z listy członków Stowarzyszenia

Rezygnację pisemną złożoną
Zarząd

2. Wykluczenie przez
a.

za

b. za

na

następuje

ręce Zarządu.

w drodze

uchwały :

działalność nie zgodną

ze Statutem lub

działalność

Stowarzyszenia,

szkodę

na

przez:

uchwałami władz

Stowarzyszenia,

c. za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
d. z powodu pozbawienia praw pubłicznych prawomocnym wyrokiem
3. Śmierć

c złonka

Stowarzyszenia

utratę

lub

o sobowości

sądu.

prawnej

przez

członka

Stowarzyszenia.

§ 16.
Od

uchwały Zarządu

odwołanie
Zarządu

Wałnego

do
o

Zebrania

wykluczeniu.

i jest podejmowana na

członków

w przedmiocie wykluczenia
Członków

Uchwała

najbliżs zym

w terminie 21 dni od dnia

Walnego

Zebrania

Walnym Zebraniu
ROZDZIAŁ

Władze

Stowarzyszenia

przysługuje

doręczenia uchwały

Członków

jest

ostateczna

C z łonków.

IV

Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami

Stowarzyszenia

są:

l. Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2.

Zarząd

Stowarzyszenia, zwany dalej

3. Rada Stowarzyszenia, zwana dalej

Zarządem,

Radą,

4. Komisja Rewizyjna.

§ 18.
I. Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. W kadencji
3. Pierwszy
zebrania

można być członkiem

skład Zarządu,

tylko jednego organu wybieralnego Stowarzyszenia.

Rady, Komisji Rewizyjnej

może zostać

wybrany w trakcie

zalożycielskiego.
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§ 19.
Czło nkowie Wład z

Stowa rzyszen ia obej mują swe fu nkcje z

chwi lą

powolania ich przez o rga n

upraWnio ny.

J.

Cz łonkost wo

we

Wład zac h

czło nk os t wa

ustan ia

c hwilą upływu

Stowarzyszenia ustaj e z

w Stowarzyszen iu

bądź

ś mi e rc i ,

kade ncji,

uchwały podjęt ej

odwo lania w drodze

przez organ uprawnio ny do odwolania.
2.

Odwołanie

z funkcji

cz ło nka

z łożenia

w

przypadku:

do

sprawowania

rezygnacJ I,

funkcji,

prawomocnym wyrok iem

organu kolegialnego lub innej

sądu

systematycznego uchylania

s ię

3. W przypadku zmniejszenia

s ię

zwołuje

za

postanowieb

na st ęp uj e

funkcji

trwałą

niniejszego

przestęp stwo zagro żo ne karą

niezdo l ność

statutu,

skazania

pozbaw ienia

wo lności,

od pracy w organach kolegia lnych.
liczby

cz łonków władz

Walne Zebranie w celu odbycia wyborów

4. W przypadku rozszerzenia obszaru
może przeprow adzić

powod ującej

choroby

naruszenia

pe łnionej

wybory

działania

w trakcie trwania kadencji

u zu pe łniaj ącyc h .
Członków

Stowarzyszenia Walne Zebranie

rozszerzające s kład

obszaru, przy czym kadencja nowo wybranych

Zarząd

organów o przedstawicieli z tego

czł onków upływa

wraz z

kadencją

organu,

do którego zostali wybrani.

§ 20.
Uchwały

do

władz

gło sowania.

Za rządu ,

Stowarzyszenia -

W przypadku równego

j eś li

mniej

rozłoże nia głosów

Komisji Rewizyjnej oraz Rady, decyduje glos

Wallle Zebrallie

Człollków

ilo śc i

1/3

w trakcie

członk ów

uprawnionych

g ło sowania

na zebraniach

przewodniczącego

zebrania.

SlolVar{J'szellia

§21.

l . Walne Zebranie jest
2. Walne Zebranie

najwyższą wład zą

zwołuje Zarząd

Stowarzyszenia.

co najnmiej raz na

sześć mies ięcy

z

włas nej

lub na pisemny wniosek Komisj i Rew izyj nej, Rady lub co najnmiej 1/3
Stowarzyszenia,
wszystkich

pow iada miaj ąc

członków

o jego terminie, miej scu i propozycjach

listami poleconymi lub w

każdy

inicjatywy

i l ości członków
porządku

obrad

skuteczny sposó b co naj mniej 14

dni przed terminem Zebrania. Do czasu wylonienia pierwszych wladz Stowarzyszenia
Wa lne Zebranie

Cz łonków zwo łuje

3. W Wa lnym Zebran iu powinna
do

głosowa nia

Komitet

Za ło życ iel s ki .

u czestniczyć

co najmniej 1/3

członków

w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który
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pÓŹniej

może

tego samego dnia -

ono skutecznie

obradować

bez

względu

liczbę

na

uczestników ,
u czestniczą członkowie

4, W Walnym Zebra niu

doradczym, członkowie

zwyczajni Stowarzyszenia orasz z

wspierający, członkow ie

honorowi i zaproszeni

g ło sem

gośc ie,

§ 22,
Do kompetencji Walnego Zebrania

należy:

l. Uchwalenie kierunków i programu
2, Wybór i odwołanie

cz łonków Zarządu,

dotyczących

4, Udzielanie absolutorium

Stowarzyszenia,

Rady i Komisji Rewizyjnej,

sprawozdań

3, Rozpatrywanie i zatwierdza nie
w szczególności

działania

Zarządu,

Rady i Komisji Rewizyjnej,

projektów realizowanych w ramach LSR,

Zarządowi,

5, Uchwalanie zmian Statutu,
6, Podejmowanie

uchwał

uchwa ł

7, Podejmowanie
jego

w sprawie

przystąpienia

w sprawie

Stowarzyszenia do innych organizacji.

rozwiązania

Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu

majątku,
odwołań

8, Rozpatrywanie

od

uchwał

Zarządu,

wniesionych

członków

przez

Stowarzyszenia,
9, Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania

Członków,

regulaminów pracy Zarządu,

Rady i Komisji Rewizyjnej,
10, Zatwierdzanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,
11, Nadawanie

tytułów

honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom

zasłużonym

dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
12, Podejmowanie

uchwał

w zakresie rozszerzenia

bądź zawężenia

13, Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
władz

obszaru

objętego

LSR,

zastrzeżonych

do kompetencji innych

uchwał

po przeprowadzeniu

Lokalnej Grupy Działania,

§ 23.
l. Walne Zebranie

wyraża

swe stanowisko w formie

głosowania,

2,

Uchwały

3,

Głosowanie

do
4,

podejmowane

jest prawomocne tylko w przypadku

głosowania ,

Głosowanie

przez

są zwykłą większością głosów,

chyba

że

co najmniej 1/3 uprawnionych

statut stanowi inaczej,

przeprowadza

członka , jeżeli

obecno ści

się

jawnie,

Głosowanie może być

tajne na wniosek

zgłoszony

Walne Zebranie tak postanowi,
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5.

Podj ęc i e

u c h wały

w spraw ie zmiany Statutu, odwo lania czlo nków

Komisji Rewizyjnej oraz
głosów

6.

przy obecno śc i

Każdemu

członkowi

Cz łonków przysługuje

ro zw iąza nia

Stowarzyszenia, wymaga

połowy cz łonków

Walnego Zebra nia

Za rządu,

Rad y,

bezwzg l ędnej więk szośc i

Cz łonk ów

Stowarzysze nia.

zwyczajnemu Stowarzysze ni a obecnemu na Walnym Zebran iu
jeden glos .
Zarząd

Stowarzyszenia

§ 24.
ł.

Zarząd

całokształtem działalności

kieruje

Zebrania, reprezentuje je na

zew nątrz

Stowarzyszenia zgodnie z
i ponos i

uchwałami

odpow iedzia lno ść

za

Walnego

swoją pracę

przed Walnym Zebraniem.
2. W

skład Zarządu

Zebranie
3.

Zarząd

wchodzi od 5 do 7 osób wybieranych i

odwoływanych

przez Walne

Członków.

na pierwszym posiedzeniu

może

ze swego grona

wybrać

Prezesa, Wiceprezesa,

Skarbnika i Sekretarza.
4.

Szczegółowe

uprawnienia,

orgalllzację

pracy oraz tryb obradowania

określa

regulamin

pracy Zarządu.
5. Do kompetencji

Zarządu należy:

a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na
c. kierowanie
d.

bieżącą pracą

zwoływa nie

zewnątrz

i działanie w jego imieniu,

Stowarzyszenia,

Walnego Zebrania Czlonków,

e. przygotowywanie projektów

uchwał

na Walne Zebranie,

wysoko śc i składek członkowskich

f.

ustalanie

g.

powoływanie

i zasad jej pobierania,

i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innyc h

pracowników tego biura,
h. ustalanie

wie l kości

zatrudnienia

zasad

wynagradzania

pracowników

Biura

Stowarzyszenia,
\.

ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

J.

opracowanie LSR oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dokumentów, celem

przystąpienia

do konkursu na realizację LSR,

k. przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacj i LSR i przystąp ienie do konkursu
na jej dofinansowa nie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
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I.

wynikającymi

realizacja LSR zgodnie z zasadami

z przepisów Programu Rozwoju

Obszarów Wiej skich, w tym oglaszanie konkursów, przyjmowanie wnio sków
i

przekładanie

Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach

strategii,
m. opracowal1le
na
Il.

rea li zację

wniosków

i innych

dokumentów

w ce lu

pozyskania

ś rodków

ce lów z innych programów pomocowych,

wykonywanie innych dzialarl wymaganych przepisami,

związa nyc h

z

realizacją

LSR

w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
o. nadzór nad przestrzeganiem postanowierl niniejszego statutu .
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do
upoważniony

jest Prezes

Zarząd u

zaciągania

zo bowiąza ń

jednoosobowo lub Wiceprezes

majątkowych

Za rządu

z innym

członkiem Zarządu działający łąc z nie.

Rada

§ 25.
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie

Cz łonków

Stowarzyszenia

spośród członków

tego zebrania.
2. W

skład

Zebranie

4.

przez Walne

Członków.

3. Rada na pierwszym posiedzeniu
dwóch

odwoływanych

Rady wchodzi od 9 do II osób wybieranych

Wiceprzewodniczących

Szczegółowe

uprawnienia,

może

ze swego grona

wybrać Przewodniczącego,

i Sekretarza Rady.

organizację

określa

regulamin

zwyczaj nych, którzy

posiadają

pracy oraz tryb obradowania

Rady.
5.

Rada

składa

do świadczenie

s ię

w zakres ie realizacj i projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

współfinansowanych

6. Co najmniej 50%

ze

ś rodków

członków

przynajmniej 5 lat przed ich
7. Do

wyłącznej

rozporządzenie

członków

z co naJmnreJ 50%

unijnych.

Rady powinno

za mieszk iwać

obszar

objęty działalnością

LSR

powołani e m .

kompetencji Rady

należy

wybór operacj i zgodnie z art. 62 ust.4

Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20

września

2005 r. w sprawie wsparcia

Rozwoju Obszarów Wiejsk ich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z dnia 21.10.2005 r. , str. I), które

mają być

realizowane w ramac h opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
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8. Wybór operacj i o któryc h mowa w usl. 9, dokonywany jest w formie
podj ęt ej

zwy kłą więk szośc ią g łosów

obecności

przy

u c hwał y

Rady,

połow y cz ło nk ów

co najmni ej

uprawnionych do glosowania.
9. Od

u chwał y

o której mowa w usl. 9

Zebra nia Cz ło nków , za
10. Cz lonek Rady nie

przys łu g uje

wnioskodawcy

odwołanie

do Wa lnego

po ś rednictwem Za rządu .

może być rów n ocześnie czło nkiem

Komisj i Rewizyj nej ani

Za rządu

Stowarzyszenia.
I I. Cz ło nkiem Rady ni e

mo że być

osoba skaza na prawomocnym wyrokiem za

przes t ęps two

popełnione umyś lni e .

12.

Odwołan ie

a.

z funkcji

złożeni a

cz ło nk a

Rady

n ast ęp uj e

w przypadku :

rezygnacji,

b. choroby powo duj ącej

trwają niezdolno śc i

do sprawowania funkcj i,

c. naruszenia postanowie ń niniejszego statutu,
d. skazania prawo mocnym wyrokiem

sądu

za

przest ępstwo zagro żone karą

pozbaw ienia

wolności,

e. systematycznego uchylania

s ię

od pracy w Radzie.

Komisja Rewizyjlla

§ 26.
l. W

skład

Komisji Rew izyjnej wchodzi os 3 do 5 osób wybieranych

przez Walne Zebranie
2. Komisja Rewizyjna

Cz łonków.

na pierwszym posiedzeniu

Przewodniczącego , Wiceprzewod ni czącego

3.

S zczegó łowe

odwoływanych

uprawnien ia,

organizację

może

ze swego grona

w ybrać

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

pracy oraz tryb obradowania

okreś ła

regulamin

Komisji Rewizyjnej.
4.

Cz łonkiem

za
5.

Komisji Rewizyjnej nie

może być

osoba skazana prawomocnym wyrokiem

przest ępstwo popełnion e umyślnie.

Członkow i e

Komisji Rew izyjnej nie

małże ń skim,

ani

też

w stosunku

mogą po zos t awać

pokrewieństwa,

z

cz łonkami Za rząd u

powinowactwa lub

w

podległo śc i

z wi ązku

z

tytułu

zatrudnienia.
6. Do kompetencji Komisji Rew izyjnej

należy:

a. kontro la bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b.

s kładani e

wniosków w przedmiocie abso lutorium dla

Za rządu

na Walnym Zebraniu

Członków,
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c.

wys t ę powa ni e

z wnioskiem o zwolan ie

d. dokonywanie

wyboru

Wa łn ego

Zebra nia

mającego

pod miotu

zbadać

Cz łonkó w ,

sprawozdan ie

finansowe

rachunk owośc i .

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami

Rozdział

Procedura wyborcza do

V

władz

Stowarzyszenia

§ 27.
l . Pierwszy
zebrania

s kła d Zarządu ,

Rady, Komisji Rewizyjnej

władz

Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze glosowan ia

powszechnego i jawnego. Glosowanie
członka , jeżeli
Członkowie

może być

tajne na wniosek zgłoszony przez

Walne Zebranie tak postanowi.

zwyczajni Stowarzyszenia

4. Wybór uznaje

się

dysponuj ą jednym g ło sem.

za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedz iała

więk szość gło s ujących

prawo

wybrany w trakc ie

za lożycielskiego.

2. Wybór czlonków

3.

mo że zostać

przy

obecnośc i

co najmniej 1/3

s ię

zwykla

ilośc i członków posiadających

g łos u .

5. Wybrani

cz ło nkowie

wybierają spo ś ród

organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu

siebie osoby pias tujące poszczególne stanowiska w danym organie.

§ 28.
W przypadku zmniejszenia
władz, Zarząd zwołuje

się

skladu wladz Stowarzysze nia w czasie trwania kadencji tych

Walne Zebranie

Członków

Rozdział
Majątek,

zmiana obszaru

objętego

w celu

uzupełnienia

ich

sk ładu.

VI

LSR i rozwiązanie Stowarzyszenie

§ 29.
l.

Majątek

sk ładek

Stowarzyszenia powstaje ze

subwencj i i dotacji, dochodów z

czlonkowskich, darow iz n, zap isów,

włas nej działalno śc i

2. Funduszami i maj ątk ie m Stowarzysze nia

oraz

ofia rnośc i

publicznej.

zarząd za Zarząd.

3. Zabronione jest :
a. udzie lanie

po życzek

lub zabezpiecza nie

w stosunku do jego czlonków,
z

którymi

pracowlllcy

cz łonków

pozost ają
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są zW IązanI

lu b powinowactwa w lin ii bocznej do drugiego stopnia albo

z

t ytułu

przysposobienia , opieki lub kurateli , zwa nej dalej "osobami bliskim",
b. przekazywanie

majątku

Stowarzyszenia na rzecz jego czlonków, czlonków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach inn yc h
trzecich,

w

szc zególności

jeże li

przekazan ie

ni ż

w stosunku do osób

na st ę puj e

to

bezplatnie

lub na preferencyj nych warunkach ,
c. wykorzystywanie

majątku

na rzecz

członków , członków

oraz ich osób bliskich na zasadach innych
chyba

że

ni ż

organów lub pracowników

w stosunku do osób trzec ich,

to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d. zakup na szczegó lnych zasadach towarów lub ushlg od podmiotów, w których
uczestnic zą c z łonkowie

członkowie

Stowarzyszen ia,

jego organów lub pracown icy

oraz ich osoby blisk ie.

§ 30.
l. Obszar

objęty

LSR

mo że

ulec rozszerzemu

bądź zawężeniu

na podstawie

uchwały

Walnego Zebrania.
2. Z

inicjatywą

określonej

w ust.

mogą

zmiany

terytorialnego lub grupa co najmniej 10 partnerów
3. Wniosek powinien
wykazywać spójności

4. Wniosek

zawierać

wystąp ić

społecznych

uzasadnienie prawne

samorządu

jednostki

i gospodarczych.

i faktyczne,

w

szczegó lno śc i

obszaru, o który zostanie poszerzony obszar objęty LSR.

składa s ię Zarządowi,

który ma

obowiązek przedstawić

go na

najbli ższy m

Walnym Zebraniu.

§31.
I . Stowarzyszenie

ro zw IązuJe S I ę

na podstawie

uchwały

Walnego Zebrania

Członków

lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.

Podejmując uchwałę

o

rozwiąza niu

Stowarzyszenia Walne Zebranie

sposób jego likwidacj i oraz przeznaczenie
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majątku

Członków okreś la

Stowarzyszenia.
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