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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zwane dalej 
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym,  trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD). Intencją jest wspieranie działań na rzecz rozwoju 
obszaru działania LGD, promocja oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych 
i organizacji, które podejmują działania służące temu celowi. Stowarzyszenie poprzez swoje działania będzie 
mobilizować mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru działania LGD oraz 
dążyć do ich integracji. 
Stowarzyszenie może również, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działać  na rzecz pozyskania 
innych środków finansowych dla realizacji swoich celów statutowych w szczególności pozyskiwania tych 
środków od innych organizacji.  Uzyskane w ten sposób środki finansowe stowarzyszenie przeznacza zgodnie 
z obowiązującymi przepisami danego programu w którym uczestniczy. W szczególności środki te mogą być 
przekazywane osobom fizycznym i prawnym dla realizacji celów określonych w tych programach.” 

 
§ 2 

 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz 
przepisów ustawy z dnia 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 na lata 2014 – 2020, a także przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.  

2. W skład Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych 
i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – 
określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw 
głosu. 

 
Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną. 

 
§ 3 

 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Siedlisko,  powiat nowosolski, województwo lubuskie. 
2. Organem nadzoru jest Marszałek Województwa Lubuskiego 

 
§ 4 

 
1. Nazwa i symbole Stowarzyszenia są chronione prawem. 
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy o brzmieniu „Kraina Lasów i Jezior” i „Stowarzyszenie 

Kraina Lasów i Jezior – LGD”. 
 
 



 

 

§ 5 
 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych 
z celami Stowarzyszenia. 

 
§ 6 

 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 
swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju. 

 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 7 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji,  
w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; 

2) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów 
wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % 
głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami 
publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej; 

3) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas 
wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji  w zależności od ich wkładu w realizację celów 
i strategii; 

4) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym 
określanie kryteriów wyboru; 

5) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; 
6) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków 

do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich 
zatwierdzeniem; 

7) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i operacji 
będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych 
związanych z tą strategią; 

8) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 
w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, 
tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi; 

9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  
10) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych 

wartości obszaru; 
11) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
12) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

bezrobociem; 
13) promocja walorów regionu; 
14) rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; 
15) wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa  przyrodniczego; 
16) wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych 

i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 
17) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
18) promocja i organizacja wolontariatu; 



 

 

19) pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, osób fizycznych dzieci i młodzieży, w zakresie określonym w celach statutowych; 

20) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju z czynnym udziałem społeczności lokalnej, 
zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji; 

21) promocję obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia; 
22) aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie  zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 
23)  udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie 

przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację; 
24) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 
25) wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych 

i niepełnosprawnych; 
26) promocja i rozwój ekonomii społecznej; 
27) promocja i rozwój kultury fizycznej i sportu; 
28) podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, przewidzianych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju; 
29) prowadzenie działań mających na celu pozyskanie innych środków finansowych dla realizacji swoich 

celów statutowych w szczególności pozyskiwanie tych środków od innych organizacji. 
 

§ 8 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz 
społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru w zakresie określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR); 

2) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów; 
3) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych,   kulturalnych, 

ekologicznych, sportowych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej Strategii Rozwoju; 
4) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, zawodów i olimpiad sportowych 

itp.; 
5) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej; 
6) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, 

ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych; 
7) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; 
8) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.; 
9) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu 

religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych 
ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich; 

10) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw 
obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych, a przede wszystkim udzielania 
niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów; 

11) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych 
i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich; 

12)  prowadzenie działań mających na celu pozyskanie innych środków finansowych dla realizacji swoich 
celów statutowych w szczególności pozyskiwanie tych środków od innych organizacji poprzez 
uczestnictwo w programach i konkursach; 

13) tworzenie i szkolenie podmiotów ekonomii społecznej;  
14) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami 

statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju; 
15) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych 

krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; 



 

 

16) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi; 
17) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD; 
18) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju; 
19) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; 
20) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór projektów 

do dofinansowania; 
21) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach. 

 
§ 9 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii rozwoju. 
 

§ 10 
 

Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem 
dopuszczone. 

 
 § 11 

 
Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej swoich członków, jednakże do 
prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, 
także spośród swoich członków. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie ich prawa i obowiązki 

 
§ 12 

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Wspierających. 

3. Honorowych. 
 

§ 13 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie objętym 
działaniem LSR, osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, 
akceptujące cele Stowarzyszenia, działające na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 

2. Zapewnia się swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkowstwa  w LGD wszystkim podmiotom z 
obszaru LGD;  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje dla Stowarzyszenia 
pomoc finansową lub rzeczową. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która legitymuje się wybitnymi zasługami 
dla Stowarzyszenia lub związanymi z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

 
§ 14 

 
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia  na podstawie pisemnej 

deklaracji i poparcia przynajmniej jednego Członka Stowarzyszenia  



 

 

2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków. 
 

§ 15 
 

Prawa członka zwyczajnego: 
1. Czynne i bierne prawo wyborcze. 
2. Wypowiadanie się w sprawach Stowarzyszenia. 
3. Zgłaszanie wniosków i postulatów. 
4. Korzystanie nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich 

członków. 
5. Korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności. 
6. Korzystanie ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie w ramach uprawnień określonych 

w statucie. 
 

§ 16 
 
Obowiązki członka zwyczajnego: 
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia. 
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wprowadzanie ich w życie. 
3. Regularne opłacanie składek. 
4. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia. 
5. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

 
§ 17 

 
Członek wspierający i honorowy ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku 
płacenia składek. 

 
§ 18 

 
Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń. 

 
§ 19 

 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie, 
b) skreślenia z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 

6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia, 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku: 

 - naruszenia postanowień statutu, 
 - nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów wewnętrznych, 
 - działania na szkodę Stowarzyszenia. 

d) pozbawienia przez sąd powszechny praw publicznych, 
e) śmierci członka. 

2. Uchwałę w sprawie utraty członkostwa podejmuje Zarząd. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia 
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd 
niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. 

3. Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a wydanych 
członkowi Stowarzyszenia w użytkowanie. 

 



 

 

Rozdział IV 
 Władze Stowarzyszenia 

 
§ 20 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie  Członków. 
2. Rada. 
3. Zarząd. 
4. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 21 

 
1. Kadencja władz trwa 4 lata z zastrzeżeniem § 24 ust.1. 

2. Uchwały władz z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zapadają zwykłą większością głosów. 
W przypadku głosowań jawnych w razie równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Wybory do Władz odbywają się w glosowaniu tajnym. 
4. Każdemu członkowi Stowarzyszenia uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos 

z zastrzeżeniem § 21 ust. 2. 
5. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna konstytuują się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród 

siebie osoby pełniące funkcje w tych organach. 
 

Rozdział V 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 22 

 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 
b)  wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, 
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku 

zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji, 
d) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

dlaustępującego Zarządu, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie: 

- zmian statutu, 
- nadawania i pozbawiania na wniosek Zarządu godności członka honorowego, 
- rozwiązania Stowarzyszenia, 
- przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 
- ustalanie wysokości składek członkowskich,  
- zatwierdzania regulaminów: Walnego Zebrania, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu. 
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
- przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

§ 23 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie, a sprawozdawczo – wyborcze 
co 4 lata. Walne Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy po upływie 
roku kalendarzowego. 



 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd drogą mailową telefoniczną bądź 
listowną, w każdym czasie, bez konieczności zachowania 14 dniowego wyprzedzenia, na podstawie: 

a. uchwały własnej, 
b. żądania Komisji Rewizyjnej, 
c. wniosku przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, 
żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na, 
co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

5. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający 
i honorowi z głosem doradczym. 

6. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków. Walne Zebranie 
Członków w drugim terminie może być zwołane zaraz po zakończeniu Walnego Zebrania Członków 
w pierwszym terminie. 

7. Walne Zebranie w drugim terminie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, zgodnie 
z proponowanym porządkiem obrad. 

 
 

Rozdział VI  
Rada 

 
§ 24 

 
1. W skład Rady wchodzi 12 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania na cały okres realizacji LSR. 
2. Rada spośród swojego składu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
3. Skład Rady powinien zapewniać brak dominacji jakiejkolwiek grupy interesu  

w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych. Skład Rady powinien być zgodnego 
z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz zapewniać 
zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

4. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 
nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia – zgodnie z art. 
34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013. 

5. Przy wyborze operacji obowiązuje zasada bezstronności. Osoby reprezentujące podmiot którego 
operacja jest oceniana są wyłączone z oceny danej operacji. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady bądź 
utraty przez członka zdolności do czynności prawnych, niezaliczenia testu o którym mowa w § 3 Ustęp 9 
Regulaminu Rady. 

7. Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:                                                             
a) choroby powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
b) naruszenia postanowień Statutu oraz Regulaminu Rady, 
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 

8. Członek rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub pracownikiem 
Stowarzyszenia.  
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 uczestniczenia w pracach 
rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne. 

 
 



 

 

Rozdział VII  
Zarząd 

 
§ 25 

 
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. Składa się z 3 do 6 

członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Statutu. Wyboru 
Prezesa, Wiceprezesa dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania, 
b) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania, 
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
d) opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 
e) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie 

składanym na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
f) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją, 
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
h) przyjmowanie nowych członków, 
i) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  
j) rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów, 
k) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 
l) zatrudnianie pracowników, 
m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
n) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia. 

 
 

§ 26 
 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 
 

§ 27 
 

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podpisuje Prezes lub 
Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. 

 
 

Rozdział VIII 
 Komisja Rewizyjna 

 
§ 28 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie tj. Przewodniczącego 

i 2 członków komisji. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych nie rzadziej 
niż raz do roku,  

 b) przedstawianie podczas Walnego Zebrania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu, 
 c) składanie sprawozdania ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania, 
 d) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 



 

 

 e) przedkładanie bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli 
działalności Stowarzyszenia. 

 f) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 
 
 

Rozdział IX 
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia 

 
§ 29 

 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. 
2. Na fundusze składają się: 

a) składki członkowskie, 
b) darowizny, 
c) spadki, 
d) zapisy, 
e) dochody z własnej działalności, 
f) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, 
g) granty pozyskane od innych organizacji 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto do końca I półrocza każdego roku. 
 

§ 30 
 

Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach rocznego planu budżetowego. 
 
 

Rozdział X 
Zmiany Statutu, zmiana obszaru objętego lokalną strategią rozwoju i rozwiązanie się Stowarzyszenia. 

 
§ 31 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów, jednakże obszar każdej jednostki samorządu terytorialnego, która jest członkiem 
Stowarzyszenia powinien być reprezentowany na tym Zebraniu przez co najmniej jednego członka. 

 
§ 32 

 
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa likwidatora, sposób likwidacji i cel, na jaki ma być 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

§ 33 
 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju w trakcje jej realizacji nie może ulec zmianie.   
  


