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STATUT STOWARZYSZENIA 
 

(tekst jednolity) 

 

„STOWARZYSZENIE – LOKALNA  GRUPA  DZIAŁANIA  MI ĘDZY  ODRĄ  A  BOBREM” 

 

§ 1. 

„Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”, zwane dalej 

”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na 

celu: 

1) działanie na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, 

2) aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, 

3) realizację lokalnej strategii rozwoju opracowaną przez lokalną grupę działania (LGD). 

 

§ 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zabór. 

 

§ 3. 

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 (Dz. U. Nr 64, poz.427), 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) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania. 
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§ 5. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar „Rzeczpospolitej Polskiej”, 

a w szczególności gminy: Bobrowice, Bojadła, Czerwieńsk, Dąbie, Kolsko, Nowogród 

Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra. 

 

§ 6. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 7. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) budowanie kapitału społecznego na wsi, 

2) polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację,  

3) tworzenie i wdraŜanie lokalnej strategii rozwoju. 

2. (Skreślony) 

§ 8. 

1. Do realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia powołuje biuro. 

2. Struktura biura obejmuje stanowisko kierownika biura oraz stanowiska pracownicze. 

 

§ 9. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne w tym 

jednostki samorządu terytorialnego akceptujące cele stowarzyszenia, działające na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i które przedstawią rekomendację zawierającą pozytywną opinię 

w tym zakresie udzieloną przez działających partnerów Stowarzyszenia, na obszarze 

objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 

§ 10. 

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

przyjętej zwykłą większością głosów. 

§11. 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

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

2) przestrzegać postanowień Statutu, 

3) opłacać składki członkowskie, 

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
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3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o 

charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub kulturalnym. 

 

§ 12. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) pisemnej rezygnacji złoŜonej Zarządowi, 

2) wykluczenia przez Zarząd, 

a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

b) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

3) likwidacji członka będącego osobą prawną, 

4) śmierci. 

§ 13. 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków 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 

podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu. 

 

§ 14. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Rada, 

4) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie moŜna być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz 

nawiązywać stosunku pracy ze stowarzyszeniem. 

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

4. Wybór i uzupełnienie składu Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej następuje z pośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionym do głosowania. 

 

§ 15. 

1. Rozstrzygnięcia władz Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał zwykłą większością 

głosów z zastrzeŜeniem § 16 ust. 5 przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady decyduje 

głos Przewodniczącego. 
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3. KaŜdemu członkowi Stowarzyszenia uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden 

głos. 

§ 16. 

1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na 

sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/4 członków, 

powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków 

Stowarzyszenia w kaŜdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni 

przez Zarząd goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) wybór, odwołanie i uzupełnianie składu członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii 

opracowanej przez Zarząd, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6) uchwalanie zmian Statutu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

10) uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

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

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

 

§ 17. 

1. Zarząd składa się z 5 członków. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swojego grona: 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. 

3. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
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3) kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

7) opracowanie lokalnej strategii rozwoju,  

8) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem 

o dofinansowanie na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

9) powoływanie biura oraz zatrudnia kierownika biura Stowarzyszenia i innych 

pracowników tego biura, 

10) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia, 

11) ustalanie regulaminu biura Stowarzyszenia. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upowaŜniony jest Prezes lub Wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych 

członków Zarządu łącznie. 

 

§ 18. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swojego 

grona Przewodniczącego. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

być w związku małŜeńskim, ani teŜ w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub Rady. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1) kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi 

na Walnym Zebraniu członków, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

 

§ 19. 

1. Rada Stowarzyszenia składa się z 12 członków. 

2. Co najmniej 50 % członków Rady stanowią przedstawiciele podmiotów o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit b i c 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 – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz 

innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 
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organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu 

środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości 

męŜczyzn i kobiet. 

3. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swojego grona: 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 

i przewodniczy posiedzeniom. 

5. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku. 

6.  Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

7. Członkowstwo w radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkowstwa lub 

śmierci członka Rady, 

8. Do kompetencji Rady naleŜy w szczególności wybór operacji, projektów które mają być 

realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju oraz projektów współpracy zgodnie 

z art.62 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. 

w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

§ 20. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, 

dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia do końca 

I półrocza kaŜdego roku. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

§ 21. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub 

w innych przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy, na 

podstawie których utworzono Stowarzyszenie. 

 

 


