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STATUT STOWARZYSZENIA
,'sToWARzYszENlE _ LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA MlĘDzY oDRĄA BoBREM''

sr.
1' ',stowarzyszenie 

_ Lokalna Grupa Działania l\iliędzy odrą a Bobrem"' zwane dalej
''stowarzyszeniem"' jest dobrowolnym, samorządnym' trwałyfilzrzeszeniem, mającym na
celu:
1) działanie ńa Żecz zlównowaŻonego rozwoju obszaróW Wiejskich'
2) aktywizację mieszkańcóW obszaróW Wiejskich'
3) realizację lokalnej strategii rozwojU opracowaną pŻez lokalnąglupę działania (LGD)'
4) plomocję środowiska naturalnego' kra]'obrazóW i zasobóW historyczno-

kulturalnych, rozwój turystyki ispońu oraz jej szerokiej popularyzacji.
2. StowaŻyszenie LokalnaGrupa Działania Między odrą a Bobrem może używać

skrótu w brzmieniu: LGD MoaB
dodano ust 2

s2.

SiedZibą stoWarzyszen ja jest miejscowość Zabór'

s3.

1. stowarzyszenie działa na podstawie prŻepisóW
a). ustawy z 7 kwietnia 19Bg r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,

poz' B55' z póżn' zm')'
b). ustawy z dnia 20 lutego 2015r o Wspjeraniu rozwoju obszarów Wiejskich z

udziałem środkóW Europejskiego Funduszu Rolnego na rŻecŻ RoŻwoju
obszaróW Wiejskich (Dz.U.z 2015., paz'349).

c). Ustawy zdnia20 lutego2015r o roŻwojt] lokalnym z udziałem |okalnej
społeczności ( Dz U. z 2a15r' poz' 378 ),

d). rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnla 17 grudnia 2013 r
ustanawiającym Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionanego' EUropejskiego Funduszu Społecznego' Funduszu
spójności' Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecŻ Rozwoju obszaloW
Wiejskich oraŻ Europejskiego Funduszu l\,4orskiego iRybackiego (Dz' Urz' UE
L 347 Ż 20 12 2013') oraz niniejszego statutu.

inna redakcja Lrs1. t / wypunktowanie /

2. Nadzór nad słoważyszeniem pełni Marszałek Województwa Lubuskiego
dodano ust 2

s4.

stowarzyszenie moŹe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacjl o
podobnym celu dŻiałania.



s5.

stowaŻyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej'
a w szczególności obsŻar objęty LsR oraz może rca|izawać swoje cele siatutowe
na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejsŻego prawa'

s6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

s7.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1J budowa1'e haptału spo,ecznego na Wsi'
2) po|epszanie zalządŻania lokalnym i zasobami iich Wa|oryzację,
3) tworzenie iwdrażanie lokalnej strategii roŻWojU.
4) inne pŻedsięWzięcia słuŹące rozwojowi obszaróW wiejskich'

2 stowaęyszenie realizując cele statuiowe opiera się na pracy społecznej
członkóW i zatrudnionych pracownikóW'

s8.

1 . zaŻąd sto',laŻysŻenia do realizacji ce|óW statutowych powołuje bjuro'
2. strukturę biura określa regulamin organiŻacyjny zalwieldzany pŻez zaŻąd

Siowarzyszenia.
3. Bluro Stowarzyszenia kieruje pracami organizacyjnymi i ptzygotowawczymj.

se.

1' stowaęyszenie posiada członkóW:
a. Zwycz4nych,
b' Wspierających,

2' Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne' osoby prawne
W tym jednostki sarnorŻądu terytorialnego, które złożą dekjarację członkowską i
zostaną uchwałą Zarządu prŻyjęte W poczet cŻłonkóW'

3' członkiem Wspierającym może zostaó osoba fjzyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową ]ub merytoryczną W realizacji ce]óW stowaŻyszenia-
członkiem Wspjerającym staje się po Żożeniu pisemnej deklaracji i prŻyjęciu
na podstawie uchwały Zarządu'

4. członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą brać udział W Walnym Zebraniu członkóW jedynie z
głosem doradczym'

s 10.

Nabycie i utrata członkowstwa następuje W dlodze uchwały zalządu Stowarzyszenia
przyjętej zwykłą Większością głosóW'



2.

1.

1.

3.

1.

s 11.

członkowie StowarŻyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele stowazyszenia i aktywnie uczestniczyć W ich reaIizacji'
2) przestrzegać posianowień Statutu'
3) opłacać składki członkowskie'
4) brać udział W Walnym Zebraniu członków.

Członkowie mają prawo:
1) Wybierać i być Wybieranym do WładŻ stowaŻyszenia,
2) składać zalządowi stowaŻyszenia wnioski dotyczące działalności stowaŻVszenia,
3) brać udział w organizowanych przez StowarŻyszenie przedsięwzięciach o

chalakteŻe informacyjnym' szko|eniowym lub kultulalnym'

s 12.

Skreś]enie z listy członków stowarzyszenia następLrje z powodu:
1) pisemnej lezygnaą| zlożonej zaŻądowi'
2) wyk|uczenia pŻez zalząd'
3) działalności niezgodnej ze statutem lub uchwałąWładz stowarzyszenia,
4) pozbawienia praw publicznych W wyniku prawomocnego orzeczenia sądu'
5) co najmniej rocznego opóznienia W opłacaniu składek członkowskich
6) śmierci'

s 13.

od uchwał Zarządu stowaŻyszenia W przedmiocie wykluczenia członkóW
stowaŻyszenia p.Żysługuje odwołanie do Walnego Zebrania cŻłonków W tern']inie 14 dni
od dnia doręczenia uchwały Zarządu o WyklucŻeniu' tJchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna ijest podejmowana na najbIiższym Walnym Zebraniu'

s 14.

Władzami StowarŻyszenia są:
1) Walne Zebranie członkóW,
2) zaęąd'
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady'

Kadencja Za.ządu' Rady iKomisji Rewizyjnejtrwa 4lata'

s 15.

1' RoŻstrzygnięcia Władz stowaęyszenia zapadająWformie uchwał zwykłą Większością
głosóW z zastęezeniem s 16 ust' 8 przy obecności co najmniej połowy członkóW
uprawnionych do głosowania'

Żm:en:ono nr ustępu z 7 na 8



2

2

4.
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3

1.

5.

7..

W przypadkU braku rÓzsIlzygnięcia Zalządu, Konrisji Rewizyjnej oraz Rady decyduje
głos Przewodniczącego
Kazdemu członkowi stowarŻ yszenia Uprawnionemu do głosowania pŻysługuje jeden
głos.

s 16.

Najwyzszą Władzą stowarzyszenia jest WaIne Zebranie cŻłonkóW' Wa]ne Zebranie
członkóW moze być Żwycza)ne lub nadzwyczajne'

Walne zebranie CzłonkóW zwołuje ZaŻąd z własnej inicjatywy co najmniejjeden
raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej' |ub /ą członków
zwyczajnych stowarzyszenia' powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji
porŻądku obrad W każdy skuteczny sposób wszystkich członkóW stowarzyszenia
co najmniej na 14 dni prŻed terminem rozpoczęcia obrad'

3' Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje zaŻąd informując członkóW o

mjejscu iterminie' Ż co najmniej 3-dniowym Wypzedzeniem'

W Walnym Zebraniu członkóW Winna uczestnicŻyć co najmniej połowa
członkóW uprawnionych do głosowania' W razie braku quorum dopuszcza
się ŻWołanie Walnego Zeblania CzłonkóW w tzw' ll terminie, czyli W tym
samymdniu pół godziny póŹniej' o ile w zawiadomieniu oWalnymZebraniu
członkóW zawańo taką informację' Decyzje Walnego zebrania członków w
drugirn terminie są Ważne bez Względu na liczbę uczestniczących członkóW.

Kworum stwie.dza PrzewodnicŻący zebra.aa Jra podstawie podpisanych 
'istobecności sporządzonych imiennie dla każdeg' seklola.

Oodaro usa. 5
W WaInym Zebraniu członkóW ucŻestnicŻą członkowie Stowarzyszenia olaz z głosem
doradczym członkowie wspielający'

Do kompetencji Walnego Zebrania cŻłonkóW należy W szczególności:
']) uchwa]anie iaktualizacja LsR o.aŻ Żwią2anych z tym załączn]ków'
2) uchwalanie kierunkóW i proqramu działania LGD'
3) Wybór' odwołanie iuzupełnianie składu członkóW Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjne]'
4) rczpalrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, zarządu i Komisji Rewizyjnej,

W szczególności dotyczących projektów lealizowanych w ramach IokaInej strategji
opracowanej plzez zalząd'

5) udzieIanie absolutorjum ustępującemu ZaŻądowi'
6) usta]anie Wysokości składek członkowskich'
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystą]lenia stowarŻyszenia do ]nnych

organrzaclr,
podejmowanie uchwał W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia'
rozpatrwvanie odwołań od uchwał Zarządu Wniesionych przez członkóW
Stowarzyszenia,

11) pr2y.jriolranie porządku obrad Walnego Zebrania członkóW'
dodano ust. 1 i zmienioĘo numerację

Podjęcie uchwały W sprawie zmiany Statutu' odwołania członkóW ZarządU' Rady' Komisjj
Rewizyjnej oraŻ roŻWiąŻania Stowarzyszenia Wyrnaga bezwzględnej większości głosóW'
prŻy obecności co najmniej połowy członkóW Walnego Zebrania'

e)
10)



s 17.

1' ZarŻąd składa się z PreŻesa' WicepreŻesa' Skarbnika' sekretarza iczłonka

2' Wyboru Wszystkich członków zalządu dokonuje Walne Zebranie członkóW W
głosowaniach na poszczególnych członkóW.

3' Do kompetenc.ji Zalządu |ależy:
pŻyjmowan'e nowych członkóW Stowarzysze1ia
reprezentowanie stowaęyszenia na zewnątlz i działanie Wjego imieniu,
klelowanie biezącą pracą stowaŻyszenla'
zwoływanie Walnego Zebrania członkóW,
/ ar7 ąd / ar ie mają\\iem i f L1dus7a'1i stowaIzyszenia'
podejmowanie decyz]'i W sprawie zaciągania zobowiązań'

7) opracowanie lokalnej strategii rozwoju,
B) przygotowywanie projektów do realizacji' które zostaną objęte Wnioskiem

o dofinansowanie na podstawie przepisóW Programu Rozwoju obszaróW Wiejskich,
9) powoływanie biura oraz zatrudnianie kierownika biura stowarzyszenia i innych

pracownikóW tego biura'
1 0) ustalanie Wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracownikóW biura

StoWarŻyszenia,
11) ustalanre regula11inu biura Stowarzyszenra.
12) wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków

4' Posiedzenia Zalządu odbywaJą się w miarę potrzeb nie Żadzie] niż 2 Ezy
w roku

5 r8.

1' Komisja Rewizyjna składa się z PŻ ewodniczącego' Wicepz ewodniczącego i 1

członka Wybieranych i odwoływanych plzeŻ wa|ne zebńnie cŻłonkóW'

2' członkiem Komisji Rewizyjnej nie może byó osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione Umyślnie' Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
być w związku małzeńskim' ani też W stosunku pokrewieństwa, powinowactwa IUb
podległościz t!łułu zatrudnienia z członkamiZarządu lub Rady'

3 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) kontrola działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia'
2) ocena prac i składanie wnioskóW W plzedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi

na Walnym Zebranju członkóW,
3) Występowanie z Wnioskiern o zwołanie Walnego Zeblania członkóW'

s 19.

1' Rada stowarzyszenia składa się Z 15 członków Wybieranych spośród członkóW
Stowarzyszenia.

2' zapś dotychczasowy
Co najmniej 50 % członkóW Rady stanowią przedstawiciele podmiotów o których
mowa W art' 6 ust. 1 |iI b i c lozpolządŻenia Rady (WE) ńr 169812005 z dnia 20

1

2
3
4
5
6



2

wrześn]a 2005r' W sprawie Wspalcia rozwoju obszaróW Wiejskich przez Europejski
FunduszRolnyna rzecz Rozwoju obszaróW Wiejskich _ czyli pańneróW
gospodarcŻych i społecŻnych oraz innych odpowiednich podm]otóW
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie' W tym organizacje zajmujące się
zagadnieniami z zakresu ślodowiska naturalnego' olaz podmiotami
odpowiedzialnymi Ża promowanie róWności mężczyzn i kobiet.

Zapis proponowany
W skład Rady wchodzą przedstawiciele podmiotóW o których mowa wań.32ust'
2lil' b') lozpolządzenia Parlamentu Europeiskiego iRady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. czyli władz publicznych, lokalnych pańnerów spolecznych i
gospodarczych o.az mieszkańców, p|zy czyfi na poziomie pode.|mowania decyzji
ani władze publiczne _ ok.eślone zgodnie z przepisami krajowymi_ ani żadna z
grup interesu nie posiada więcej niż49% praw głosu (parytet róWnowagi
sektorów).

Poprawiony zapis ust. 2

Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu iWybiera spośród swojego glona:
PrzewodnicŻącego oraz Wiceprzewodniczącego'

Pzewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątŻ oraz zwołuje
i przewodniczy posiedzeniom.

Posiedzenia rady odbywają się W miarę polŻeb' nie Eadziel niŻ dwa razy W roku'

Radę Zwołuje PrZeWodniczący Rady z Własnej inicjatywy' na Wniosek Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej' co najmniej na 7 dni pŻed posiedzeniem'

członkowstwo W radzie ustaje W przypadku pisemnej rezygnacji z członkowstwa lub
śmierci członka Rady,

Zapis dotychczasowy
Do kompetencji Rady należy W szczególności Wybór operacji, projektóW któle ma]ą
być realiŻowane W rarnach lokalnej strategii roŻWoju oraŻ projektóW Współpracy
zgodnie z art.62 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr '1698/2005 z dnia 20 Wrz eśnia
2005l' W splawie wsparcia obszaróW wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
Rzecz Rozwoju obszaróW Wiejskich'

Zapis proponowany
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacii oraz ustalenie kwoty
wsparcia, zgodnie z ań' 2 pkl 9 iań.34 ust.3 lit. b) if) rozporŻądzenia
Parlamentu Europeiskiego i Rady (UE) nr l303/2013 z dnia'l7 grudnia 2013.. które
mają być realizowane w ramach opracowanej przez stowarzyszenie strategii
RoŻwoju Lokalnego Kierowanego prŻez społecŻność.

Poprawiony zapis ust I

Rada dokonuje Wyboru operacji z Żachowaniem zasady bezstronności cŻłonkóW.
Ustalenie bezstronności cŻłonków Rady odbywa się na podstawie Deklaracji
Poufności i Bezstronności czlonka Rady stowarzyszenia LGB Między odrą a
Bobrem.

Dodano ust. 9

stwierdzenia bezstronności dokonuje P.zewodniczący Rady na podstawie
2łożonych deklaracji złożonych przez cŻło'ków Rady przed posiedzeniem.

6.

3.

5.

7.

8.

9.

8.

10.

Dodaro ust. 10
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t.

2.
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s 20.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich' darowizn' zapisóW' dotacji,
dochodóW z Własnej działalności oraz ofiarności publicznej'

składki członkowskie powinny być Wpłacane na konto stowaŻyszenia do końca
l półrocza każdego roku'

Funduszami i majątkiem stoważyszenia zalządza Zalząd'

stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnle z obowiązującymi
pŻ episami'

Do repreŻentowania Stowazyszenja' zawielania umóW' udŻielania
pełnomocnictw oraz składania innych ośWiadczeń Woli' do zaciągania
zobowiązań majątkowych Wymagany jest podpis Prezesa idowolnego członka
zaŻądu |Ub Wiceprezesa i skarbnika.

s 21.

stowarŻyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków ]ub w
innych przypadkach prawem pŻewidzianych'

Podejmując Uchwałę o rozwiąŻaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz pŻeznaczenie majątku Stowalzyszenia'

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie prŻepisy ustawy' na
podslawie któl ych uLWol/ono sIoWarzyszenie'

9 zmian


