
Statut Stowarzyszenia 

„MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ” 

Lokalna Grupa Działania 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1.Stowarzyszenie – lokalna grupa działania o nazwie „Między Prosną a Wartą”, zwana dalej   

„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo        

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), ustawy                  

z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego a rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                          

(Dz. U. z 2007r., Nr 64, poz. 427, rozporządzenie rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia              

20 września 2005r., w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z dnia                 

21 października 2005r.,), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu. 

3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 2 

 

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieruszów. 

 

§ 3 

 

1.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

 

3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowym i międzynarodowym organizacji                   

o podobnym celu działania. 

4.Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd. 

 

§ 4 

 

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia 

swych spraw może zatrudnić pracowników. 

2.Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za  zadania wykonywane     

w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, jeżeli koszty ich pracy pokryte 

będą przez podmioty dotujące realizację danego projektu. 

 

 

 

 



Rozdział II 

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

 
§ 5 

 

1. Celami Stowarzyszenia jest: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej, 

3) realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania, 

4) działania mające na celu rozwój turystyki, promocję środowiska naturalnego, 

zasobów kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, 

5) wspieranie rozwoju edukacji , 

6) podnoszenie aktywności i przedsiębiorczości, 

7) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych,  

8) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, 

9) działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: 

      1)  organizowanie szkoleń, spotkań seminariów, kursów, konkursów oraz innych form    

            edukacyjnych, 

2) organizowanie imprez i zawodów o charakterze kulturalnym, sportowym                                

i turystycznym, 

3) organizowanie targów i wystaw; 

4) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 

5) opracowywanie analiz dokumentacji technicznej i organizacyjnej, studiów, 

wykonalności, audytów, projektów przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, 

6) prowadzenie działalności doradczej w zakresie objętym działaniami statutowymi, 

7) współpracę z organami administracji publicznej, 

8) współpracę z organizacjami, osobami, instytucjami o podobnych celach statutowych, 

w kraju i zagranicą, 

 

 

.  

Rozdział III 

 

Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 6 

 

Członkowie Stowarzyszenia: 

1) zwyczajni, 

2) wspierający, 

3) honorowi, 

 

 

 

 

 



§ 7 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna. 

2. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia w przypadku osoby fizycznej jest 

wyrażenie woli w formie pisemnej, własnoręcznie podpisanej deklaracji 

członkowskiej zawierającej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w 

przypadku osoby prawnej uchwała organu decyzyjnego o wstąpieniu do 

Stowarzyszenia. 

3. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia za 14 dniowym wypowiedzeniem 

złożonym  na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Za datę wypowiedzenia członkowstwa w Stowarzyszeniu uważa się następny dzień,           

po upływie okresu wypowiedzenia. 

 

§ 8 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która 

zadeklaruje wsparcie finansowe, materialne lub organizacyjne Stowarzyszeniu albo 

też prowadzi działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży 

pisemną deklarację. 

2. Członek wspierający ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego                   

z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 9 

 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie 

zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego          

i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 10 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

2) przestrzegać postanowień statutu, 

3) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, 

4) regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

 

2. Członkowie mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, składać Zarządowi wnioski dotyczące  

działalności Stowarzyszenia, 

3) wglądu do wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia, 

 

 

 

 

 

 

 



  § 11 

 

Członkostwo  w Stowarzyszeniu ustaje w skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

2) wykluczenia poprzez Zarząd, 

a) za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

b) pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

c) śmierci. 

 

§ 12 

 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych             

i wspierających Stowarzyszenie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządowi o wykluczeniu. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

 

Rozdział IV 

 

Władze Stowarzyszenia 

 
§ 13 

 

 1.  Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

3. Organem Stowarzyszenia o charakterze decyzyjnym jest Rada, której kompetencje                                  

      i  organizacja określone zostały w   § 23.  

 

§ 14 

 

 Uchwały władz Stowarzyszenia i Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia statutu 

nie stanowią inaczej. 

 

 

 

§ 15 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które 

stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 6 miesięcy 

lub na  pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,  bądź 1/3 członków Stowarzyszenia 

powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad 

wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 

sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków  powinna uczestniczyć co najmniej  połowa 

członków uprawnionych do głosowania. 



4. W przypadku braku quorum, Walne Zgromadzenie Członków, odbywa się ono w 

drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

5. Jeśli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu , co termin pierwszy czas między 

pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż pół godziny 

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków  mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie 

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym  wspierający członkowie  Stowarzyszenie 

oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

7. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

8. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków    

w składzie przewodniczący,  wiceprzewodniczący i sekretarz . 

9. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w sprawach: 

a) uchwalenia statutu i jego zmian; 

b) zatwierdzenia kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

c) wyboru i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielaniu absolutorium Zarządowi, 

f) wyboru i odwołania Rady; 

g) zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru projektu, 

h) zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu                      

i regulaminu Rady, 

i) uchwalanie planów finansowych, przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej a w szczególności dotychczasowych projektów realizowanych             

w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD, 

j) rozwiązania stowarzyszenia, 

k) nabycia i zbycia nieruchomości, 

l) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę do 

której zobowiązanie zaciąga Zarząd, 

m) wyrażania zgody na podjęcie kredytu lub zaciągnięcie pożyczki, 

n) ustalenia wysokości wkładów członkowskich oraz składek członkowskich, 

o) przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji. 

 

 

§ 16 

 

1. Na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą być podejmowane uchwały tylko             

w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków obowiązują wszystkich członków 

Stowarzyszenia. 

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący   i sekretarz. 

4. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia przez okres 5 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 17 

 

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków 

Zarządu. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

4) przyjmowanie i odwołanie członków Stowarzyszenia, 

5) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, 

6) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności w tym sprawozdań finansowych, 

7) powoływanie i odwoływanie Kierownika biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego biura, 

8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania pracowników biura 

stowarzyszenia, 

9) ustalanie regulaminu biura Stowarzyszenia, 

10) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych, 

11) składanie wniosku o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całego jej składu, 

12) dokonywanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

§ 19 

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków 

Zarządu łącznie. 

 

§ 20 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na  kwartał. 

 

§ 21 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 

rok. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być zwołane także na wniosek Zarządu                     

w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

 

 

 

 

 

 



§ 22 

 

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena prac oraz składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium 

Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

4) dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia w przypadku gdy odrębne przepisy nałożą na Stowarzyszenie taki 

obowiązek 

 

§ 23 

 

1. Rada składa się z podmiotów o których mowa w art.32 pkt 2 lit b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przy 

czym ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw 

głosu. 

 

2. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach 

lokalnej strategii rozwoju.  

 

3. Rada składa się z 15 członków. 

 

4. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie 

Rady. 

 

5. Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący zwołuje 

posiedzenie Rady i przewodniczy jej obradom. 

 

6. Rada zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

 

7. Członek Rady może zostać wyłączony od udziału w dokonywaniu  wyboru operacji             

w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości, co do jego 

bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez tego członka o wybór 

jego operacji w ramach działania wdrażania lokalnej strategii rozwoju. 

 

8. Członek Rady może zrezygnować z pełnionej funkcji w Radzie za  14- dniowym 

wypowiedzeniem  złożonym na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 24 
W razie zmniejszenia składu władz Stowarzyszenia bądź Rady na wniosek Zarządu są one 

uzupełniane na najbliższym Walnym zgromadzeniu. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

 

Majątek i gospodarka Stowarzyszenia 

 
§ 25 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek i wkładów członkowskich,  darowizn, 

zapisów, subwencji, oraz ofiarności publicznej. 

 

 

§ 26 

 

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie  Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa                                  

o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

                       

 

 

 

 

 


