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ZałqcznikNr ] do uchwaĘ Nr l/20]5
Walnego Zebrania Członków z dnia 2I grudnia 20I 5 roku

STATUT

STOWARZYSZENIA
KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1
Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki Zwane

dalej "Stowarzyszenięm" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym Zrzeszęniem osób

ftzycznychi prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobko!\rych.

$2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

$3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miej scowość Łukta.

$4

Stowarzyszenie działaj ąc na rzecz tozwoju obszarow wiejskich, uwzględnia ochronę oraz

promocje Środowiska naturalnego, kłajobrazu i zasobów historyczno_kulturowych, rozwój

turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

ss
Stowarzysz enie działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U.

z2O0I r' Nr 79, poz. 855 zpoźn. zm.l,

2) ustawy zdnia2Olutego 2OI5r'orozwojulokalnym zudziaŁemlokalnej społeczności'

3) ustawy z dnla 20 lutego 2OI5 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,

4) Rozporządzęnie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR I303l20I3 z dnia 17 grudnia

Ż0I3 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich otaz

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) ff 1083/2006 (Dz.IJrz' UE L 347

zŻ0.12.2013),
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożytku publicznego i wolontariacie
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(Dz.U. 2014,poz.lII8 zpóźn. zm.),
6) niniejszego Statutu.

s6
Stowarzyszenie może prowadzić, działalność, gospodarczą służącą rcalizacji celów Lokalnej
Strategii Rozwoju.

s7
1. Terenem działartia Stowarzyszenia jest obszar RzeczypospoliĘ Polskiej'

w szczegó|ności gminy Łukta, Morąg, ostróda, Miłakowo, Jonkowo, Świątki, Dąbrówno
i Grunwald.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może
prowadzić, działalność poza graticami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie moŻe być członkiem krajowych i międzynarodowych orgarizacji
o podobnym celu działania.

\v- 4. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko
Mazurskiego.

$8
Czas trwania Stowarzyszenia j est nieograni czony .

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarryszenia

se
Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia działalności społecznie uŻytecznej
w zakresie:

1) działanta na rzęcz zrównowtŻonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów
wiejskich,

v 2) aktywizowania ludności wiejskiej i promocji obszarów wiejskich,
3) realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oruzrozwoju Świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności wspomagającej rozvłój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnie niem z pracy'
8) ekolo gii i ochrony zlłiter ząt oraz ochrony dziedzictw aprzyrodnic ze go,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10)ochrony i promocji zdrowia,
I I) dzińartia na rzecz osób niepełnosprawnych,
1 2) ratownictwa i ochrony ludności,
l3)pomocy ofiarom katastro{ klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju

izagranicą,



14) upowszechniania kultury ftzycznej i sportu,

15)nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
16)pomocy społecznej' w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
I 7 ) dziaŁa|no śc i charytatywnej,
1 8) działalności na rzecz mniejszości narodowych,

19) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet
imęŻczyzn,

20) ochrony przeciwpoŻarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
pr ze ciw działaria pato lo giom społecznym,

2l)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

obywate l ski ch, a takŻe dziaŁań wspomagaj ących r o zw ój demokracj i,
2})L<rajoznawstwaorazwypoczynkudzieciin*odzieży,
23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
2ł)działafinatzecz integracji europejskiej orazrozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami,
\!- 25) promocji i organizacji wolontariatu,

26) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronrtości państwa,

27) dziaŁalności na rzecz organizacjt pozatządovłych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r. (z późn. zm.)' w zakresie określonym w punkcie 1 -26.

$10
Cele i zadartia okreŚlone w $ 9 Stowarzyszenie realizuj ę, w szczególności poprzez:
l) współpracę i wymianę doświadczetl z organarrti administracji rządowej i samorządowej,

organizacjami w tym międzynarodowymi, rządoryymi, pozarządowymi, samorządowymi,
społecznym i i rvłiązkowymi, a tak:Że podmiotami go spodarc zy mi.

2) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięó o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,
szkoleń, konferencji i konkursów)

b) imprez takich jak festiwale, tatgi,pokazy i wystawy, słuzących zwŁaszczapromocji
regionu i jego tożsamości kulturowej'

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
_ opracowywanie i drŃ broszur, folderów, plakatów, przewodników' map, itp.
_ opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie i prowadzenie stron intemetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych mateńałów o charakterze

informacyj nym i promocyj nym,

3) prowadzetie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania pĄektów zvńązanych
z realizacją LSR,

4) prowadzenie innych działń przevndzianych dla LGD.



s11
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego narzecz ogółu społeczeństwa

w rozmiarach słuzących realizacji jego celów stafutowych oraz Lokalnej Strategii
Rozwoju.

2. Stowarzyszenie prowadzi działaIność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 58.14 _ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
b) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
c) PKD 79.1I.B -DztaŁalność pośredników turystycznych,
d) PI(J 79.I2.Z -Działalność organizatorów turystyki,
e) PKD 82.1I.Z -Działalność usługowa zwiryanaz administracyjnąobsługą biura,

0 PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów ipozostała
specjalistycznadziała|nośówspomagającaprowadzeniebiura.

3 . Stowarzyszenie prowadzi nieodpł atną działalność pożytku publicznego w zakresie :

a) PKD 63.99.Z - DziałalnośÓ usługowa w zakresię informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

b) PKD 72.20.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,

c) PKD 73.20.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,
d) PKD 79.90.B -Działalnośó w zakresie informacji turystycznej,
e) PKD 82.30.Z -DziałaInośÓ zułtązanazorgantzacjątargów, wystaw i kongresów,

0 PKD85.5l.Z-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych,

g) PKD 85.59.8 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,

h) PKD 85.60.Z -Działalnośó wspomagająca edukację,

D PKD 94.99.Z - Działalnośó pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

$12

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej człoŃów. MoŻe
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw lub zlecać wykonywanie
niektórych czynności osobom ttzecim.

$13
Stowarzyszenie realizując cele statutowe moŻe powołaó inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczonych.

4



Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

$14
Członkowie Stowarzyszenia dzieIą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członkówwspierających.

sls
1. Członkiem zvłyczajnym Stowarzyszenia moze byó:

a) pełnoletnia osoba ftzyczna (w tym prowadząca działalnośó gospodarczą), która
złoŻy pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oruz zobowiąze się do
przestrze gartia statutu Stowarzyszeni a,

b) osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, której działalnośó zbieżna jest

z celarni Stowarzy szenia,
c) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki orgarizacyjne z vłyłączeniem

samorządu woj ewództwa.
2. osoby prawne mające cele zarobkowe mogą zostać, członkami wspierającymi

Stowarzyszenia po pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia
(pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Stowarzyszerua) oraz złoŻetiu
deklaracj i członkowskiej .

3. Członkowie Stowarzyszenia (osoby prawne) zarówno zvłyczajni jak i wspierający
działają poptzez swoich reprezentantów' kt&zy w ich imieniu realizĄą prawa
i obowipki wynikające z przynalezności do Stowarzyszenia. Wyznaczenie lub
wycofanie reprezentanta winno być, zgodnę z wewnętrznymi uregulowaniami danego
podmiotu.

4. osoba ftzyczna reprezenĘąca osobę prawną nie może byó jednocześnie członkiem
zwy czajnym Stowarzyszeni a.

5. KaŻdy członek Stowarzyszenia (osoba prawna) ma prawo do zmiany w kazdym czasie
osoby Wznaczonej do jego reprezentowania.

s16
Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje stę przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały
Zarządu podjętej większością 2l3 głosów ogólnego składu Zatządu. Zapis ten dotyczy
zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających.
Przed rozpattzeniem wniosku o przyjęcie w poczet członków osoby ftrycznej, kandydatura
musi uzyskać pisemną rekomendację co najmniej jednego czŁonka zwyczĄnego
Stowarzyszenia.

s17
1. Członek zvłyczajny Stowarzyszenia ma obowiąek:

a) propagowaó jego cele i aktywnie uczestniczyć w ichreaLizacji,
b) przestrzegaćpostanowień Stafutu,

c) opłacać składki członkowskie
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' d) brać udział w Walnych Zębraniach Członków.
2. Członek rwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do wŁadz Stowarzyszenia poprzez swoich
reprezentantów,

b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia,

c) wskazywaó osoby ftzyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Członków mogą brać udział W organizowanych i realizowanych ptzez
Stowarzyszenie przedsięwzięciach,

d) zgłaszać kandydatów do władz stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiryek

a) brać czynny udziałw realizacji celów statutowych Stowarzyszenią
b) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
c) wywiązywać się z ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia (zadeklarowanej

pomocy merytory cznej, rzeczowej lub finansowej ),
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

! 4. Członek wspierający ma prawo:

a) składaó Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotycząc ę działalności Stowarz y szenia
b) btać udział, poptzez vqtznaczone osoby ftzyczne w posiedzeniach władz

Stowarzysz enia z głosem dor adczym,
c) zg}aszac kandydatów do władz Stowarzyszenia,

5. Członek wspieĄący nie posiada czynnego prawa wyborczego ani prawa głosu na

Walnym Zębraniu Członków, moŻe być jednak wybierany do władz Stowarzyszenia.

s18
1. Skreślenie zlisĘ członków Stowarzyszenia następuje z powodu:

a) pisemnej rezygnacji złoŻonej Zarządowi,
b) wykluczeniaptzezZarząd:
- za działalno śó niezg o dną ze Statutem lub uchwał ą władz Stowarzyszenia,
- w przypadku pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczętia

sądu'

c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rwyczajnym lub wspierającym
Stowarzyszenia,

d) śmierci.
2. Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do Stowarzyszenia.

$le
1. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia większośctą

2l3 gŁosów ogólnego składu Zarządu.
2. od uchwały Zaruądu w sprawie wykluczenia' członkowi Stowarzyszenia przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest

podejmowanananajbliŻszymWalnymZebrantuCzłonków.



Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

s20
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebrarie CzłoŃów,
b) Zaruąd,

c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada.

2. Nie moŻnabyó jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

3. KadencjaZaruądu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 3lata.

s21
Jeżelli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadEą rwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania.

Walne Zebr anie Czlonków

s22
1. Najwyzszą władząStowarzyszenia jest Walne Zebrarie Członków.

2. Walne Zebrartie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden tazw roku, powiadaniając

o jego terminie, miejscu i propozycj ach porządku obrad, wszystkich członków w kazdy

skuteczny sposób co najmniej na7 dniprzedryznaczonym terminem.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwkJą większością głosów przy

obecności:

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do

głosowania,

b) w drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do

głosowania.

4. JeŻeli w wyznaczonym terminie Walnego Zębranta Członków nie ma co najmniej

połowy uprawnionych do głosowania, drugi termin może byÓ wyznaczony w tym samym

dniu, po ogłoszeniu co najmniej 15 minutowej przerwy. Drugi termin powinien byó

podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.

5. W Walnym Zebrartiu Członków mogą uczestniczyć zaproszeniprzezZarząd goście.

6. Z postedzenia Walnego Zebrartia Członków sporządza się protokół' który podpisują

Przewodni czący Zebrania i Protokolant.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków nalezy w szczegóIności:

a) uchwalanie kięrunków i programu działania Stowarzyszenia,

b) ustalanie liczby członków Zarządu' Rady i Komisji Rewizyjnej,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu' Rady i Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu' Rady i Komisji
Rewizyjnej,

e) udzielanie absolutońum ustępującemu Zarządowtza okres kadencji,

0 uchwalanie ztnian Statutu,

g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązanta Stowarzyszenia,

7



h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zatządu wniesionych ptzez członkÓw
Stowarzyszenia,

i) uchwalanie Regulaminu Działania Zaruądu,
j) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego ZebraniaCzłonków,
k) uchwalanie Regulaminu Prac Rady,
1) zatiterdzanie opracowanej LSR,
m) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zaruąd a nie zastrzeŻonych do

kompetencji innych organów,
n) uchwalanie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiarry Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Rady oraz rozwtązania Stowarzyszenia wymaga większości 2l3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Nię ma tu
zastosowanta $22 ust. 3 i 4.

9. Uchwały Walnego Zebtania Członków podpisuje Przewodniczący Zebtania.
10. Kazdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia reprezentowanemu na Walnym

- Zebraniu Członkówprzysługujejeden głos.

v 11. Członek zvłyczajny moŻę kazdorazowo upowaznió inną osobę do jego reprezentowania

na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd

s23
1. Członkowie Zatządu są wybierani i odwoływani ptzez Walne Zebranie Członków .

2. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez zebranie założycieIi
Stowarzyszenia w trybie ptzewidzianym dla wyboru Zarządu przez Walne Zębranie
Członków. ZaŁożyciele spośród członków pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wybierają
Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Zarrąd składa się zPrezesa, Wiceprezesa) Skarbnika i do 3 innych członków Zarządu.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie
Zarządvwybierają spośród siebię Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

5. W skład Zatządu otaz w trakcie jego posiedzeńwładze publiczne, ani zadnapojedyncza\!- 
grupa interesu* nie mogą mieć więcej niż 49oń praw głosu w podejmowaniu decyzji ptzez

Znząd.
6. Pracami Zarządukieruje Prezes Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu nalezy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenianazevłnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieŻącąpracąStowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego ZebrariaCzłonków,
e) ustalaniewysokości składekczłonkowskich'

0 tworzenie biura Stowarzyszenia,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości Środków na wynagrodzenia

pracowników Biura Stowarzyszenia,

' Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, któĘ członkowie mają świadomośÓ istnienia

Ęch więzÓw. Jej członkowie mogą braÓ mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji panstwą starając
się wptynąć na realizację interesów. Mogą to byó np. organizacje branŻowe, grupy producentÓw.



h) podejmowanie uchwał o przysĘpięniu Stowarzyszeniado innych otgantzacji,
i) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
j) zatwięrdzarie zmian LSR wynikających z zaleceń Urzędu

Marszałkowskiego/instytucji wdruŻającej i wynikających z aktualizacji listy
członków,

k) wykluczanie członków Stowarzyszenia, zgodnie z $ 18 statutu,

D zaciągarie zobowiryxhwimieniu Stowarzyszenia,

m) nadzór nad pracą Rady.
8. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli oraz zaciągania

zobowiązń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu

w tym Prezesa lub Wiceptezesa, a w sprawach majątko}Yych Prezesa lub Wiceprezesa
i Skarbnika.

9. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb,nie rzadziejjednak
niz jeden raz na kwartał. Na posiedzeniach Zarządu moze uczestniczyó Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub wskazany przezniego członek Komisji Rewizyjnej.

l0. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes i drugi członek
Zarządu obecny na posiedzeniu.

11. Uchwały Zarządu podpisują Prezes i drugi członek Zarządu obecny na posiedzeniu.

12. w umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z rim,
Stowarzyszenie reprezenĘ e Przewodni czący Komisj i Rewizyjnej.

13. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŻenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

14. Zaruądmożepowołaó zespoły doradcze, opiniujące i grupy robocze.

15. Członkowie Zarządu mogą otrzymywaÓ z tytllłu wykonywania określonych zadń zwrot

uzasadnionych kosŻów lub wynagroózenię w wysokości nie vłyŻszej niz określone w art.

8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzatill osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2000 r. z późn. zm.). Wysokośó

wynagrodzenia uchwala Walne Zebranię Członków.

Komisja RewĘjna

s24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zębrante

Członków.
Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez zębranie załoŻycie|i
Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla wyboru Komisji Rewizyjnej przez Walne
Zebrante Członków. ZałoĘciele spośród członków pierwszej Komisji Rewizyjnej
wybierają Przewodni czącego oraz Wiceprzewodniczącego.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do

2 innych członków.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas

którego członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moze byó osoba skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŻęnia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członek Komisji Rewizyjnej nie moŻe być członkiem Zarzą&,l ani pozostawaó

2.

J.



z członkaffli Zarządu w związku małzeńskim' we wspólnym pozyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
a) kontrola bieŻącej pracy Zarządu,
b) ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium

dla Zarządu na Walny m Zebrariu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego ZebrartiaCzłonków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e) opiniowanie innych spraw wnioskowanychptzez Zarząd.

7. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb,lecz nie rzadziej niŻ l nz w roku.
8' W skład Komisji Rewizyjnej otaz w trakcie jej posiedzeil, władze publiczne, ani zadna

pojedyncza grupa interesu* nie mogą mieó więcej niŻ 49%o praw głosu w podejmowaniu
decyzji przez Komisj ę Rewizyjną.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać, ztytlłłu wykonywania określonych
zadan zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŻszej rttż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia3 marca 2000 r. o wynagradzariu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2000 r. z późn. zm.).
Wysokośó wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

Rada

s2s
l. Członkowie Rady są wybierani i odwoĘwaniprzez Walne Zebranie Członków.
2. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarzai do 10 innych

członków.
3. Rada kons$rtuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego członkowie

Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretatza..
4. Rada w co najmniej 50% składa stę z podmiotów wybieranych i odwoływanych przez

Walne Zebrarie Członków, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r.tj.:

a) partnerów gospodarczych i społecznych,
b) innych odpowiednich podmiotów reprezentu1ących społeczeństwo obywatelskie,

organizacje pozatządowe, w tym orgaruzacje zajmujące się zagadnieniami
zza(<resu środowiska naturalnego otaz podmiotami odpowiedzialnymi za
promowanie równości męŻczyzn i kobiet.

5. W pracach i posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć równiez eksperci, jednak wyłącmie
z funkcj ą doradczą, bez prawa głosu.

6. Członkiem Rady nie moŻe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo
u umyślne ścigane z oskatżęnia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Rady
nie może byó członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkani
Zarządu i Komisji Rewizyjnej w zwtązku małżeńskim, W€ wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości shrżbowej.

7. Zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin Prac Rady.
8. W skład Rady oraz w trakcie jego posiedzen wŁadze publiczne, ani Żadna pojedyncza

grupa interesu* nie mogą mieó więcej niż 49%o praw głosu w podejmowaniu decyĄi.

10



9.

10.

11.

Na posiedzęniach Rady może uczęstniczyó Prezes Zatządu lub wskazany przez niego

członek Zarząduatak:Że kierownik biura LGD.
Członkowie Rady będący osobami flzycznymi uczestticzą 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 uczestnictwa w pracach Rady. Udzielenię dalszego
pełnomocnictwa w pracach Rady jest niedopuszczalne.
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tyfrilu wykonywania określonych zadń zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie vłyŻszej niz określone w art.

8 pkt 8 ustawy z drtjra 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2000 r. z późn. zm.). Wysokośó
wynagrodzenia uchwala Walne Zebtanie Członków.

$26

W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w $20 ust. l lit.
b), c), i d) w czasie trwania kadencji tych władz' uzupełnienie składu tych władz
następuje na najblizszym Walnym Zebraniu Członków.
Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji następuje w trybie
przewidzianym dla wyboru tych władz z tym, Że kadencja członka vłładz
Stowarzyszenie powołanego przed upływem danej kadencji kończy się równocześnie
z końcem kadencji pozostałych członków vłładz Stowarzyszenia.

s27
Zabraruasię

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie' członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małzeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zvńązan z lfililu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, człoŃów
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczegolności, jeŻeli przekazartte to następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na ruecz człottków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich nazasadach innych niżw stosunku do osób

trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z ceIu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestticzą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszelia lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, nazasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach

wyższychniz rynkowe.

t.

2.
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Rozdział V
Maj ątek i t ozwiązanie Stowarzyszenia

$28
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składęk członkowskich, darowizn, zapisów,

subwencji, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
Ż. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zaruądza Zarząd.

s2e
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania CzłoŃów lub

w innych przypadkachprzewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o roz:llliązantu Stowarzyszenia, Walne Zebranię Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przezrLaczenie majątku Stowarzyszenia.
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