Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.2016r.

Statut
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego działającym w celach niezarobkowych.
§1
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393,
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.
U. z 2007r., Nr 64, poz. 427 z późn. zm.),
3) ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2015 r., poz.378),
4) 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. z 2015 r. poz.349),
5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
7) Niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: LGD Siedlisko
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek
Podkarpackiego.
5. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej.
6. Czas trwania Stowarzyszenie jest nieograniczony.
1.
2.
3.
4.

Województwa

§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

1.
2.

§4
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.
Pracownikami biura nie mogą być członkowie, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

3.

Biuro Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§5
1. Celem Stowarzyszenia jako partnerstwa trójsektorowego składającego się
z przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego jest:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i marginalizacją na terenach wiejskich
3) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania
(LGD) w rozumieniu przepisów Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, dla obszarów gmin miejsko – wiejskich i wiejskich powiatu
kolbuszowskiego, a mianowicie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Raniżów, Majdan
Królewski,
4) wspieranie i realizację działań na rzecz osiągania celów zapisanych w Lokalnej
Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 3,
5) promowanie obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa
w pkt. 3,
6) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3,
7) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3,
8) prowadzenie działalności w zakresie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju,
w tym:
a) rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich,
b) wzrost atrakcyjność turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
c) stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
d) polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek
pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym
obszarem,
9) sprzyjanie osiąganiu założeń Strategii „Europa 2020”
10) wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości
i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich,
11) działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez
wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach:
a) promocja i organizacja wolontariatu,
b) pomoc społeczna,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) rozwój przedsiębiorczości,
e) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f) dobroczynność i działania charytatywne,
g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
h) wypoczynek dzieci i młodzieży,
i) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
j) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych,
k) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

l) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
m) kultura i sztuka,
n) krajoznawstwo i ochrony środowiska,
o) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
p) prawa człowieka i integracja europejska.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:
1) realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej zgodnie z obowiązującymi
wymogami,
2) promocję i wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych
i ekologicznych na obszarze działania Stowarzyszenia,
3) podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej,
5) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
6) prowadzenie działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie harmonijnego rozwoju
obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich,
7) tworzenie partnerstw publiczno – prywatnych,
8) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
9) pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich na rzecz
rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców,
10) podejmowanie innych przedsięwzięć, które będą bezpośrednio przyczyniać się realizacji
oraz osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku
publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem, przy uwzględnianiu
kodów i opisów zgodnych z PKD (polska klasyfikacja działalności), jest:
Działalność odpłatna:
1) Wydawanie książek 58.11.Z
2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z
4) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
5) Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
6) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
7) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych 66.19.Z.
Działalność nieodpłatna:
1) Wydawanie książek 58.11.Z
2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z
4) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
5) Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
6) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
7) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych 66.19.Z.

3. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą realizując swoje cele
poprzez:
1) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z PKD,
2) Wydawanie gazet 58.13. Z PKD,
3) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z PKD
4) Pozostałe drukowanie 18.12.Z PKD,
5) Działalność agentów turystycznych 79.11.A PKD,
6) Działalność pośredników turystycznych 79.11.B PKD,
7) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD,
8) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A PKD,
9) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD,
10) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana 79.90.C PKD,
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych 72.19.Z PKD,
12) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD,
13) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana 82.99.Z PKD,
14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z PKD,
15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana 63.99.Z PKD,
16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z PKD,
17) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z PKD,
18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.10.Z PKD,
19) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z PKD,
20) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02. Z PKD,
21) Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z PKD,
22) Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z PKD,
23) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z PKD.
4. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość rozszerzenia i zmiany zakresu prowadzonej
działalności gospodarczej o ile będzie to związane z realizacją Lokalnej Strategii
Rozwoju.
§7
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§8
1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków
i zatrudnionych pracowników.
2. Stowarzyszenie może wypłacać wynagrodzenie członkom Rady i Zarządu za wykonywaną
pracę.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub innej
umowy cywilno – prawnej do prowadzenia swoich spraw.

§9
1. Członkiem Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską która posiada
rekomendacje: Sołtysa wsi (przewodniczącego Rady Osiedla) właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania lub 2 członków stowarzyszenia lub 10 mieszkańców
wsi/miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
2) osoba prawna,
3) jednostka samorządu terytorialnego, która złoży deklarację członkowską i otrzyma
rekomendację Zarządu Stowarzyszenia udzielonego jednogłośnie przez członków
Zarządu w formie uchwały.

1.
2.

3.

§ 10
Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością
głosów Zarządu Stowarzyszenia.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 13 ust. 1 pkt.
2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu
uzupełnienia ich składu.
W przypadku rozszerzenia obszaru LSR o kolejną gminę nabycie członkostwa następuje
w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością kwalifikowaną 2/3
przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania, po wcześniejszej
akceptacji Zarządu w formie jednomyślnej uchwały podjętej przez członków Zarządu.

§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,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.
§12
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9
4) śmierci.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 14
Z zastrzeżeniem § 15 ust. 6, 7 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
W przypadku, jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie ma
obecnych co najmniej połowy członków stowarzyszenia, Zarząd ma prawo zwołać 15
minut później zebranie w drugim terminie, które ma prawo ważnie obradować
i podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych osób.
Walne Zebranie Członków
§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków posiadających
kompetencje uchwałodawcze we wszystkich niezastrzeżonych dla innych organów
sprawach.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, listownie, 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad lub w każdy
inny skuteczny sposób.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, Walne Zebranie może zostać zwołane na 2 dni przed
terminem posiedzenia.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd
goście.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
2) z zastrzeżeniem § 15 ust. 6, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, Rady
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii
opracowanej przez LGD,
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) uchwalanie zmian Statutu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozszerzenia obszaru LSR:
a) rozszerzenie obszaru LSR o partnera będącego gminą wiejską lub miejskowiejską, wymaga uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 przy
obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
b) o rozszerzeniu obszaru LSR o nowe gminy (członków) decyduje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) ustalenia wysokości składek członkowskich, na podstawie propozycji przygotowanej
przez Zarząd

12) zatwierdzenie Regulaminów: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej
13) wykluczenie członków zwyczajnych spośród grona członków Stowarzyszenia na
podstawie wniosku Zarządu w tej sprawie:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD,
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
14) uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z kryteriami wyboru
operacji
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, wyboru i odwołania członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, Rady wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady wymaga większości kwalifikowanej 3/5 przy
obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
9. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków przez
pełnomocnika ustanowionego spośród członków Stowarzyszenia.
10. Pełnomocnictwo powinno być pisemne oraz określać zakres pełnomocnictwa.
11. Pełnomocnictwo należy dołączyć do protokołu Walnego Zebrania Członków.
12. Dopuszczalne jest reprezentowanie przez jednego pełnomocnika maksymalnie trzech
członków Stowarzyszenia.
13. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie regulaminu.

1.
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Zarząd
§ 16
Zarząd liczy od 3 do 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków.
Walne Zebranie Członków spośród członków Zarządu wybiera: Prezesa, Wiceprezesa,
skarbnika zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania,
5) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura,
6) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,
7) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
8) przygotowanie propozycji wysokości składki członkowskiej
9) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji i innych dokumentów wewnętrznych,
10) Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski nowych gmin o przyjęcie do
Stowarzyszenia. Podejmuje w tej sprawie stosowną, jednomyślną uchwałę. Za głosują
wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
Zarząd opracowuje i działa na podstawie według regulaminu.

Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków spośród członków Komisji Rewizyjnej wybiera:
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu
na Walnym Zebraniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
6. Komisja opracowuje i działa według na podstawie regulaminu.
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Rada
§ 18
Do kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34
ust.3 lit. f rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, które mają być realizowane i
finansowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
Podczas wyboru operacji co najmniej 50 % głosów pochodzi od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców przy czym przedstawiciele żadnej z grup
interesu, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 nie mogą
posiadać więcej niż 49 % praw głosu.
Grupę interesu stanowi zespół jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub
korzyści oraz osób będących w zależności służbowej.
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 uczestnictwa w pracach Rady. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, a w razie
niemożności wykonywania przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego.
Wybór operacji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonywany jest
w formie uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
Rada stosuje stosowne procedury wyboru oraz obiektywne kryteria wyboru operacji, które
pozwalają uniknąć konfliktów interesów.

9. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w ocenie / wyborze operacji w przypadku,
gdy nie pozostaje bezstronny.
10. Od decyzji Rady wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie
z zapisami określonymi w Procedurze wyboru operacji .
11. Rada liczy od 9 do 15 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członków.
12. Walne Zebranie Członków spośród członków Rady wybiera: Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia.
13. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
14. Uzupełnienie składu następuje (w przypadku nieodpowiedniej liczby podmiotów) na
takich samych zasadach jak dokonanie wyboru Rady.
15. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naborów
wniosków.
16. Rada opracowuje i działa na podstawie regulaminu.
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Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 19
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów,
subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, zgodne
z programem działania Stowarzyszenia (LSR) jak też na pokrycie niezbędnych kosztów
tej działalności
§ 20
Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw,
zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes bądź dwóch członków Zarządu
łącznie.
§ 21
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie
Członków tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.

§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 liczby głosów
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

