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Rozdział I

Postanowienia ogólne
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Związek Stowarzyszeń _ Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie ,,Kraina Drwęcy i
Pasłęki'' Zwany dalej "Związkiem" jest dobrowolnym, Samorządnym, trwałym zrzęszenięm
stowarzyszeń, innych osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, mającym na
celu:

1. działanię narzecz zrownowaŻonego rozwoju obszarów wiejskich,

Ż. aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich,

3. realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,

4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5. dziaŁalnośc wspomagaj ącąrozwój gospodarczy, w tym rozwoj przedsiębiorczości,

6. działalnośÓ wspomagaj ącąrozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7. działalność wspomagającą kulturę, sŹukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

8. działalność wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedztctwa
przyrodniczego,

9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczno ściami,

10. ochronę i promocję zdtowia,

I I . dziaŁdrno śó na rzecz mniejszo ści narodowych'

12. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

13. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalnośó na rzęcz równych praw
kobiet imężczyzn,

14. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

15. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci imłodzleŻy,

16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

17. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

takżedziałańwspomagającychrozwójdemokracji,



18. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (eżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalnoŚci pożytku publicznego) w wyżej wymienionym zakresie.
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Zwtryek dztałĄąc na tzęcz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocje
środowiska naturalnego, Wajobtazu i zasobów historyczno-kulturowych' rozwój 1urystyli
oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych'

Siedzibą Związku jest Łukta.
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Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach /tekst jednolity DzU. z 200I r' Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.l, istawy
z 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów wiejskich z udztałem środków z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich,
rozporządzenia Rady (WE) nr 169812005 z dnia 20 vłrześnia2O}5 r. w sprawie wśparcia
rozwoju obszarów wiejskich ptzez Europejski Fundusz Rolny na 

_rzęcz 
Rożwoju

obszarów Wiejskich (Dz.Urz' UE L 277z 21.10.205, str.l), ustawy z dnia 24 kwietrua
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) oraz
niniejszego Statutu i ztego tytułu posiada osobowoŚó prawną.

Związeknieprowadzidziałalłlościgospodarczej.

ss
Związek obejmuje swoim dziaŁanięm obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności
gminy Łukta, Gietrzwałd, Morąg, ostróda, Miłakowo, Jonkowo i Świątki.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Związek moŻe
pro wadzi ó dzi ałalno ś ó p o za gr anicani Rze czpo spo l itej P o l ski ej .

Związek może być, człottkiem krajowych i międzyrarodowych orgarizacji o podobnym
celu dziaŁania.

Czas trwania Związkuj est nieogr aniczony.

Rozdział II
Zasady działania Związku
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1.

2.

1.
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s6

$7



Związekrealizuje swoje cele w szczegóLności poprzez:

1. organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o chatakterzę. informacyjnym lub szkoleniowym, w Ęłnsęminariów, szkoleń, konferencj i i konkursów,

b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, tatgi, pokazy i wystawy, słuŻących
zwłaszczapromocji regionu i jego tozsamości kultuiowej :

c) dzlałalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracow}'wanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map, itp.
- 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
związany ch z realizacj ą L SR,

3. współpracę i wymianę doświadczen z instytucjami publicznymi, otganizacjami
pozarządovymi i przedsiębiorcami działĄącymi w zakreśie objęĘm celńi Związku
na poziomie krajowym i międzynarodowym.

4. prowadzenie innych działańprzevndzianych dla LGD.

1.
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Związek prowadzi statutową działalność odpłatną w zakresie :

PKD 5 8. 1 9 .Z _ P ozostaŁa działalno śó wydawnicza,
PKD 79.1 t.B _Działalność pośredników turystycznych,
PKD 7 9 . I 2 .Z - D ziałalno ś ó organ izatot ów turystyki,
PKD 82.1 I.Z -Działalnośó usługowa związanaz administracyjnąobsługą biura,
PKD 82.19 .Z _Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dókumentórii pozostała

specj alistyc zna działalność wspom agającaprowadzenie biura,

Związek prowadzi statutową działalność nieodpłatną w zakresie :

PI(J 70.22.Z _Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczej i
zarządzania,

PI(J 72.20.2 -Badania naukowe i prace rozwojowe
humanistycznych,

PKD 73.20.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,

w dziedzitie nauk społecznych i

PKD 79.90.B -Działalnośó w zakresie informacji turystycznej'
PKD 82.30.Z - Działalnosó zwtązanaz organizacjątargów,wystaw i kongresów,
PKD 85.59.8 _ PozostaŁe pozaszkolne formy edukacji, g dzie indziej niesk'iasyfikowane,
PKD 94-99.Z -Działalnośó pozostałych organizacji człóŃowskich, gdzie indziej

niesklasvfikowana

$e



Związek rea\izując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III

CzłonkowieZwiązku, ich prawa i obowiązki
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Członkowie Zwązku dzie|ą się na:

a) członków zv,,ryczajnych,

b) członków wspierających.
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1. Członki em zvłyczajnym Związku może być:

a) osoba ftzyczna posiadająca minimum jedną rekomendację od organizacji' insty'tucji
lub innego podmiotu będącego członkiem Związku lub minimum jedno
zaśu,iadczenię potwierdzające udział w szkoleniu nt. PROW Ż001-2013 Ze

szczegóInym uwzględnieniem tematyki Leader,

b) osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, której celem statutowym jest
działalno śÓ na r ze cz ro zwoj u o b szarów wi ej skich'

c) jednostki samorządu tery'torialnego.

2. osoby prawne mające cele zarobkowe mogą zostac członkami wspierającymi Związek po
pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Związkl (pomocy mery'torycznej,
rzeczowej lub finansowej dla Związku) otaz zŁożeniu deklaracji człoŃowskiej podpisanej
przez członków organu.

3. Członkowie Związku zarówno zv'ryczĄni jak i wspierający działają poptzez swoich
reprezentantów.
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Członkostwo Związku uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej
większością 2l3 głosów ogólnego składu Zarządu. Zapis ten dotyczy zarowno członków
zwyczajnych jak i wspierających.
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1. Członek zwyczajty Zwiy'kuma obowiązek:

a) propagowaó jego cele i aktywnie uczestniczyć, w ichrealizaqi,

b) przestrzegaó postanowień Statutu,

c) opłacać składki członkowskie,

d) braó udział w Walnych Zębtariach Członków.

2. CzŁonekzvłyczajny ma prawo:

a) wybieraó i wskazywaó swoich reprezentantówjako kandydatów do tych władz,

b) składaó Zar ządowi Związku wnioski doty cząc e działa|no ści Związkl,



c) wskazywać osoby ftzyczne, które na zasadach określonych przez Walne
Zebranię Członków:

- mogą brac udział w organizowanych przez Związekprzedsięwzięciach

o charakter ze informacyj nym lub szkoleniowym,

- mają prawo wstępu na otganizowane przez Zwiqzekimprezy kulturalne'

3. Członek wspierający ma obowiązek:

a) brać czynny udziałw rcaltzacji celów statutowychZwiązku,

b) przestrzegac postanowień Statutu Związku oraz uchwał jego władz,

c) wywiąZywać się z ustalonych zasad wspierania Związku (zadeklarowanej
pomocy merytorycz nej, r zeczowej lub fi nansowej dla Związku),

d) dbać o dobre imię Związku orazwzrost jego roli i znaczenia.

4. Członek wspierający ma prawo:

a) składaó Zarządowi Związku wnioski dotyczące działalności Związku,
b) brac udziaŁ, poptzęz .vqvznaczone osoby ftzyczne w posiedzeniach władz

Związku z głosem doradczym,nazaptoszenie tych wŁadz,

c) zgłaszac kandydatów do władzZwiązku,
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Skreślenie z listy członków Związkunastępuje z powodu:

1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

2. wykluczenia przez Zarząd

a) zadziałaIność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władzZwiązku,
b) zapozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu'

3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnymZwiązku,

4. śmierci.

$ls
od uchwały Znządu w sprawie wykluczenia, człoŃowi Związku przysługuje odwołanie do
Walnego Zebtatia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o
wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebraniajest ostateczna i jest podejmowana na nąbliŻszym
Walnym Zębr ariu Członków.

Rozdział IV
Władze Związku
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I. Władzami Związku są

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Rada,



d) Komisja Rewizyjna.

2. Nie moŻnabyó jednoczęśnie członkiem Zaruądu,Komisji Rewizyjnej i Rady'

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 3lata'

$17

JęŻeIi Statut nie stanowi itaczej, uchwały v,Ąadz Zwiryku zapadają ZwkJą większoŚcią

głosów, przy obecnoŚci co najmnĘ połowy członków uprawnionych do głosowania'
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1 . Naj wyżs zą władzą Zwiryku j est Walne Zebr anie Członków'

2. Walne Zebtanie Członków zwołuje Zaruąd co najmniej jeden raz w roku, powiadarriając

o jego terminie' miejscu i propożycjach porządku obrad, wszystkich członków w każdy

skutóczny sposób co najmniej na 7 dni przed.vqrznaczonym terminem.

3. W Wa1n1,m ZebranilCzłonków mogą uczestntczyó zaproszeniptzezZarząd goście.

4. Z posiedzęnia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół' który podpisują

Przewodni czący Zebrania i Protokolant.

5. Do kompetencji Walnego ZębraniaCzłoŃów naleŻy w szczegóIności:

a) uchwalanie kierunków i programu działaniaZwiązku,

b) ustalanie liczby członków Zarządl,Rady i Komisji Rewizyjnej,

c) wybór i odwoływanię członków Zaruądu' Rady i Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działa\nośct Zarządu. Rady i Komisji
' 

newizyjnej, w szczegóIności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR
opracowanej Ptzez LGD,

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zaruądowi,

0 uchwalanie zmianStatutu,

g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwtązaniaZwiązku,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarząduwniesionych przez członków Zwtryku,

D uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu,

j) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

k) uchwalanie Regulaminu Prac Rady,

l) zatwterdzarie LSR opracowanej przez Załząd'

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji

Rewizyjnej or"- rózwiązanta Związku Wymaga 'większości. 2l3 głosów

p.'y o6..''ości co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania'

7 . IJ chw aŁy Walne go Zębr ania C zło nków p o dpi suj e Przewo dni czący Z ebr aria.

8. Każdemu członkowi zwyczĄnemu Związku reprezentowanemu na Walnym Zebrantu

CzłoŃów przysługuje jeden głos'

$1e



1. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie CzłoŃów .

2. Zauąd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i do 2 innych członków Zarządu.

3. Zarząd konsty.tuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie
Zarząduwybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

4. Zaruąd ma prawo nadaĆ tytuł honorowy osobie fizycznĄ lub osobie prawnej, która
w sposób szczegóIny zasŁuzyŁa się dla Zwiryku lub realizowanych pIZeZ niego celów.
Nadanie Ętułu honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu, za zgodą osoby, której
tytuł ma być nadany.

5. Pracami ZarządukieĄe Prezes Zarzą&l.

6. Do kompetencj i Zarządl należy :

a) przyjmowanie nowych członków Związku,

b) reprezentowarie Związku na zewnątrzi działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieŻącą pnacą Związku,

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

f) tworzenie biura Związku,

g) ustalanie wielkoŚci zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie
pracowników Biura Związku,

h) podejmowanie uchwał o przystąpieniuZwiązku do innych otganizacjl

7. Do reprezentowatta Związku i składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie
dwóch człoŃów Zarządu w tym Prezesa lub Wiceptezesa, a w sprawach majątkowych
Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

8. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż jeden raz na kwartał.

9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes i Wiceprezes
Zarządu.

10. Uchwały Zarządupodpisują Prezes i Wiceprezes Zarządu.

11. Członkawie Zarządu mogą otrzymywac z t'vtułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub rłynagrodzenie w w.vsokości nie lłyzszei niz przeciętne
miesięczne wynagroclzenię w sęktorze przedsiębiorstw ogłoszone ptZęZ Prezesa GłÓw"nego
Urzędu Statystycznęgo Za rok poprzedni. WysokoŚć w'vnagrodzenia uchwala Walne
Zebranie Członków'

12. W umowie między Związktem a czŁotkiem Zarządu oraz w Sporze z nim, Zwtązek
reprezentuj e Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej .

13. CzłoŃiem Zarządu nie moze być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyŚlne Ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstrvo skarbowe.

s20
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranię

Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 2 innych
członków.

3. Komisja Rewizyjna konsĘ'tuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego



członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącęgo i
Wiceprzewodniczącego.

4' Członkiem Komisji Rewiz-vjnej nie moze być osoba skazanapra\ł'omocnym wyrokiem Za

przestępstwo u*yŚln. scigani z oskarzenia pubiicznegc lub przęstęp.Stwo skarbowę.
^Członek Komisji Rewią'jnej nie moŻe byĆ członkiem Zarządu ani pozostawać' z

członkami Zaruądu w i:wiązku małzeńskim' we wspólnyrn pożyciu' w stosunku

pokrew'ieństwa, powinotł'actwa lub podległości służbowej'

5. Członkowie Komisji Rewiz.vjnej mogą otrzymywaó z t,lĄułu pełnienia t'unkcji w takim

organie zwrot,r"a'uó''io''ych losztów iub wy-nagrodzenie y7 v,'ysokoŚci rrie vry-ŻszĄ niŻ
prieciętrre miesięczne rł1rnagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonę przez Pręzesa
'Gło*''"go Urzęóu Starystycznego Za rok poprzedni. Wysokość wynagroclzenia uchwala

Wal ne Zebr anie Członków.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĘ:

a) kontrola bieŻącej pracy Związku,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebtanil
Członków,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanię Walnego Zębtania Członków,

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Związku
zgodnie z przepisami o rachunkowoŚci,

e) opiniowanie innych Spraw wnioskowany ch przez Zarząd.
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1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływartiptzez Walne Zebtante Członków.

2. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 6 innych członków'

3. Rada konsty.tuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie

Rady wybieraj ą spo śród siebie Przewodni czące go i Wiceprzewodniczące go.

4. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów wybieranych i odwoł1łvanych przez

WalneZebranieczłónków,októrychmo*awart..6ust. 1lit.bictozporządzeniaRady
(WE) nr 169812005 z dnia ŻO września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów

wieiśkich przezEuropejski Fundusz Rolny narzeczRozwoju obszarów Wiejskich tj.:

a) partnerów gospodarczych i społecznych,

b) innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,' 
organizacjó pozarządo-i, * tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu

środowiska 
^ 

naturainego oraz podmiotami odpowiedzialnymi Za promowanie

równości męŻczyzn i kobiet.

5.W skład Rady mogą wchodzić również eksperci, jednak wyŁącznie zfunkcjądoradczą,bez

pfawa głosu.

6.Członkiern Rady nie moze być osoba skazana pra\Ą/omocnym wyrokiem Za przestępstwo u

umyŚlne ścigane z oskarŻęnia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Rady nie

moze być członk iem Zaruąduani pozostaw ac z członkami Zarządu w zrł'iązku małżeńskim.

we wspóinym pozyciu' w stosunku pokrewieństrł-a, powinowactwa lr-rb podległości

służlrowej.

7. Zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin Prac Rady'

8. Członkowie Rady mogą otrzymywac zt'lĄułupełnienia flnkcji w takim organie zwrot



irzasadnionych kosztów lub wy_nagrodzenię w wysokości nie *yzszej niz przeciętrre

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszofte ptzez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznęgo Za rok poprzedni. W;'sokość wynagrodzenia uchr,vala Walne

Zebtatie Członków.
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1. W razie zmniejszenia się składuv,Ąadz Związku wymienionych w $16 ust. I lit. ,,b", ,,c" i
,,d'' Statutu, w czasie trwania kadencji ĘchwŁadz, uzupełnia się ich skład na nĄb|iższym
Walnym Zebr aniu Członków.

2. Uzllpełnianie składu władz Związkll w trakcie trwania kadencji następuje w trybie
ptzewidzianym dla wyboru tych władz z tym, że kadencja członka władz Związku
powołanego przed upływem danej kadencji kończy się równocześnie z końcem kadencji
pozo stałych członków władz Związku.

$23

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zzbezpieczania zobowiązan mĄątkienr Zwieyzku w stosunku
do jego członków, członkÓw organów lub pracownikór,ł' oraz osób, z którymi
członkow-ie, członkor'vie organów oraz pracownicy Zwiękł pozostają rł' związkrt
małzęńskim, s'€ wspólnym pożyciu albo W stosunku pokrew'ieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związari z t1trrłtr przyspr:sobienia" opieki lub kurateli,
zwanych dalej''osobami bliskirłi'',

b) przekazYwania majątku Zwtązku na tzecz jego członków, członków organow lub
pracownikow ataz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób
trzęcich, W szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
pref-erencyj nych warunkach,

c) w1.korzysĘ.w-ania majątku Z'wiązku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników- oraz ich osób bliskich na zasadach innych tiŻ w stosunku do osób
trzecich, chyba że to w_ykorzystanie bezpośrednio rłynika z cęlu statutowego,

d) zakupu towarÓw lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Z*'iązku,
członkowie organów Zlviązkł lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż lv stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Maj ątek i r ozw iązanie Związku
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1. Majątek Zwiy'ku powstaje ze składek członkowskich' darowizn, zapisów' subwencji'

dotacji, dochodów z własnej działalnoŚci oraz ofiamości publicznej.

2. Funduszami i maj ątkiem Związku zar ządza Zarząd.

9



s2s
I. Związekrozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rczwiązartiu Związku. Walne Zebranie Członków określa sposób
j e go likwid ac1i or az przeznaczenie maj ątku Związku.

Y--.a.a*g ''
Wanda Łaszkowska

Przew odniczqc a Zebrania
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