Tekst jednolity statutu sporządzony przez zarząd stowarzyszenia na podstawie upoważnienia
zawartego w § 2 uchwały Nr 2/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Stolem odbytego w dniu 4 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w statucie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem, upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr
2/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem odbytego
w dniu 8 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Stolem oraz upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 4/2015 Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem odbytego w dniu 17
listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Stolem

STATUT
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu LGD Stolem.
3. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, realizującą lokalną strategię rozwoju w
rozumieniu odpowiednich przepisów każdorazowo obowiązującego prawa polskiego i
europejskiego.”
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 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, str.1), ustawy z
dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz.
378), ustawy z dn. 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 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 349), Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
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Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lipusz.
§5
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem terenu Gmin: Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma, Dziemiany, Karsin
zwanych dalej regionem.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.
§6
1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz nazwą
korzysta z ochrony prawnej.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może ustanowić odznakę honorową. Odznaka może być nadawana
członkom zwyczajnym, honorowym, a także innym osobom, które wniosły wkład w
rozwój Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§9
Organem nadzoru dla Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
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1. Działalność na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
poprzez opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju
2. Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój
przedsiębiorczości regionu polegających na: podejmowaniu działalności gospodarczej,
tworzeniu lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, rozwijaniu działalności
gospodarczej oraz podnoszeniu kompetencji osób realizujących ww. operacje.
3. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze objętym LSR.
4. Zwiększenie atrakcyjności krajobrazowej, ekologicznej i turystycznej regionu
5. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
6. Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lokalnych, w tym możliwość
rozdysponowania funduszy (grantów) dla tych społeczności i innych podmiotów,
7. Wspieranie lokalnych środowisk gospodarczych, podejmowanie i wspieranie inicjatyw
lokalnych na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego regionów i środowisk lokalnych,
8. Organizowanie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych, służących
zaangażowaniu mieszkańców w proces rozwoju obszarów wiejskich,
9. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii
Europejskiej,
10. Wszelkie działanie polegające na wzmocnieniu kapitału społecznego w tym przez
podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji
11. Przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz ubóstwu
12. Prowadzenia programów stypendialnych, organizowanie szkoleń, konkursów i innych
działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia, organizowania pomocy w
nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek
zainteresowań oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci.
13. Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych,
14. rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
15. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
16. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej, drogowej,
17. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.
18. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich.”
§ 11
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
(PKD: 047),
2) zakwaterowanie (PKD: 055)
3) działalność usługową związaną z wyżywieniem (PKD: 056),
4) działalność wydawniczą (PKD: 058),
5) działalność usługową w zakresie informacji (PKD: 063),
6) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD:
070),
7) reklamę, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 073),
8) pozostałą działalność profesjonalną , naukową i techniczną (PKD: 074)
9) wynajem i dzierżawę (PKD: 077)
10) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
(PKD: 079)
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11) działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD: 082),
12) edukację (PKD: 085),
13) działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD: 090),
14) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD: 093),
15) działalność organizacji członkowskich (PKD: 094),
2. Oprócz działalności merytorycznej Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w/g ogólnych zasad
określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony będzie na
realizację zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także
nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.
§ 14
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych
bądź honorowych Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
5. Wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
6. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
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§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac.
2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
3. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i
uchwał.
4. Popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach/posiedzeniach władz statutowych
Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz
innych świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje
pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) Uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.
b) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia .
3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego
w Stowarzyszeniu.
4. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) Popularyzować działalność Stowarzyszenia.
b) Dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac na rzecz Stowarzyszenia.
c) Popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
d) Wspierać finansowo Stowarzyszenie.
§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do
Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i regulaminu
władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd w drodze uchwały podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
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3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 10 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
1) Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad,
2) stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 20
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada.
2. Można być członkiem tylko jednego organu wymienionego w ust. 1, pkt. 2-4.
§ 21
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko w terminie 6-ciu miesięcy od zaistniałej sytuacji.

Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający.
§ 24
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku, w terminie do 30
czerwca roku kolejnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
1) Zarząd,
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5.

6.
7.

8.

9.

2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
Walnym Zebraniem Członków kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca
Przewodniczącego, Sekretarz wybierane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
spośród członków stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu o Walnym
Zebraniu Członków mogą być wyznaczone dwa terminy rozpoczęcia obrad (w przypadku
braku kworum). Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie
nie może być mniejsza niż piętnaście minut.
Walne Zebranie Członków obradujące w pierwszym terminie podejmuje prawomocne
uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie podejmuje
prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym (chyba że inne
punkty statutu stanowią inaczej), zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów, ponawia się głosowanie.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi,
4) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
7) podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) uchwalenie lokalnej strategii rozwoju
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Zarząd
§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz dwóch członków,
wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Prezes wybierany jest
w oddzielnym głosowaniu tajnym.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Członkowie Zarządu na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierają spośród siebie
Wiceprezesa i Skarbnika.
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5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8
pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) kierowanie całokształtem Stowarzyszenia zgodnie z jego celami,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) zwalnianie, w szczególnych przypadkach z obowiązku opłacania składek członkowskich,
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
12) ocena decyzji podejmowanych przez organ decyzyjny w kontekście ich konsekwencji dla
całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz związane z tym prawo wnioskowania na
Walnym Zebraniu o odwołanie poszczególnych członków tego organu lub nawet całego
składu Rady.
13) ustalenie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia
14) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
15) dokonywanie zmian w lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera z pośród siebie Przewodniczącego
Komisji.
§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu.
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
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5) składanie na walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielania)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 30
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia
oraz pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8
pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
§ 31
W przypadkach określonych w § 24 ust.4, pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania

Rada
§ 32
1. Rada jest organem do której wyłącznej właściwości należy ocena i wybór operacji –
zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. - które mają być realizowane w ramach opracowanej
przez Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju.
2. Rada składa się z 11 osób – członków Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego,
a także inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. Przy
czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu
nie posiada więcej niż 49% praw głosu.
4. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniu
tajnym.
5. 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 uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
6. Do kompetencji Rady należy również:
a) uchwalanie i aktualizacja Procedur wyboru operacji,
b) uchwalanie i aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru,
c) monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
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§ 33
1. Członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierają spośród siebie Zastępcę
Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3 marca 2000 roku (z późniejszymi zmianami) o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Regulamin Rady określający organizację wewnętrzną i tryb pracy organu decyzyjnego
uchwala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
5. Członek Rady, co do którego zachodzi choćby jedna z poniższych przesłanek:
a) jest Wnioskodawcą danego wniosku,
b) pozostaje z Wnioskodawcą w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
c) pozostaje z Wnioskodawcą w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (tzw.
„osoby bliskie”),
d) ma bezpośredni i osobisty interes gospodarczy związany z realizacją operacji lub gdy taki
interes mają „osoby bliskie” danego członka,
e) zamieszkuje na terenie Gminy, w której operacja będzie realizowana lub w której
Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo w której znajduje się siedziba organizacji lub
instytucji, nie bierze udziału w ocenie wniosku i w głosowaniu nad podjęciem uchwały w
sprawie wybrania/ niewybrania danego wniosku do dofinansowania (wykluczenie nie
zachodzi w sytuacji gdy operacja dotyczy więcej niż jednej gminy).
.Rozdział V

Majątek stowarzyszenia
§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:


składki członkowskie i wpisowe



wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej dla realizacji celów statutowych,
dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje); dochody z majątku Stowarzyszenia (dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia)



subwencje, spadki i darowizny



dotacje celowe, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
§ 35

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi księgowość według obowiązujących przepisów prawa.
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§ 36
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych, Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków zarządu, działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37
1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów,
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym walne Zgromadzenie Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie Członków powołuje
Komisję Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji „Stowarzyszenia”, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855).
Lipusz, dnia 23.11.2015 r.
Za zarząd stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia: Mariola Lamkiewicz - Czechowska - ………………………………
Członek Zarządu: Barbara Edel - ………..……………………
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