Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2018 Walnego Zebrania Członków – Jednolity tekst Statutu

Statut
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAJNA NAD NOTECIĄ”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, zwana dalej w statucie Lokalna Grupa
Działania, jest dobrowolnym, trwałym samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; działa na
podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Lokalnej Grupy Działania jest obszar Gmin będących członkami stowarzyszenia.
§3
Siedzibą Lokalnej Grupy Działania jest Pobórka Wielka, gm. Białośliwie.
§4
Emblematem Lokalnej Grupy Działania jest: symboliczna, wpisana w kwadracie, panorama Krajny i
Doliny Noteci.
§5
Lokalna Grupa Działania współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji; decyzję w
tych sprawach podejmuje Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania.
§6
Działalność Lokalnej Grupy Działania opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych
spraw, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności, Lokalna Grupa Działania tworzy biuro i zatrudnia pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
§7
Cele Lokalnej Grupy Działania:
1) budowanie trójsektorowego partnerstwa i umacnianie potencjału społecznego na obszarach
wiejskich;
2) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania oraz jej
realizacja;
3) aktywizowanie społeczeństwa do czynnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz
poprawy jakości życia, rozwój zasobów ludzkich, zapobieganie defaworyzacji społecznej i
inne;4) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów
wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz miejscowego krajobrazu;
5) uatrakcyjnianie i zwiększanie konkurencyjności obszarów wiejskich oraz aktywne ich promowanie;
6) wspieranie działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i
kulturalnych;
7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie turystyki i agroturystyki oraz promocji produktów
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turystycznych;
8) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych;
9) umocnienie spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości;
10) wzmacnianie gospodarki na obszarach wiejskich poprzez współdziałanie podmiotów publicznych i
prywatnych w celu zwiększenia efektywności działań, jej innowacyjności i wielofunkcyjności.
§8
Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:
1) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
2) aktywizowanie na terenie działania Lokalnej Grupy Działania mieszkańców, organizacji społecznych,
podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
3) nawiązywanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej dla wymiany doświadczeń;
4) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, seminariów, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych i sportowych oraz innych służących zwłaszcza promocji regionu i jego
tożsamości,
c) działalności promocyjnej i informacyjnej,
5) prowadzenie bezpłatnego doradztwa i szkoleń w zakresie przygotowania projektów związanych z
realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie celów Lokalnej Grupy Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym;
7) przyjmowanie, opiniowanie i wybór projektów do realizacji ze środków pomocowych Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określonych ustawą;
8) ubieganie się o środki finansowe z innych źródeł dla realizacji celów określonych w Lokalnej
Strategii Rozwoju, a w szczególności środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§9
Członkami Lokalnej Grupa Działania mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i osoby prawne,
w tym jednostki samorządu gminnego i powiatowego.
§ 10
1. Osoba fizyczna może zostać członkiem Lokalnej Grupy Działania, jeżeli posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, jest obywatelem polskim lub obywatelem państwa będącego członkiem Unii
Europejskiej.
2. Osoba prawna może być członkiem Lokalnej Grupy Działania, gdy jej statutowy zakres działalności
jest zgodny z celami Lokalnej Grupy Działania.

3. Jednostkę samorządu terytorialnego może reprezentować upełnomocniony przedstawiciel.
4. Osobę prawną reprezentuje upełnomocniony przedstawiciel.

§ 11
1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji złożonej przez kandydata.
Osoba prawna przedkłada Zarządowi dokument potwierdzający wyrażenie oświadczenia woli o
wstąpieniu do Lokalnej Grupy Działania w trybie przewidzianym statutem tej osoby prawnej,
wyznaczając przedstawicieli. Wzory deklaracji członkowskich dla osoby fizycznej i dla osoby prawnej
ustala Zarząd Lokalnej Grupy Działania.
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2. Kandydat do Lokalnej Grupy Działania zawiadamiany jest o podjętej uchwale Zarządu w sprawie
przyjęcia. Na odmowę przyjęcia do Lokalnej Grupy Działania przysługuje kandydatowi prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie podjęte w formie uchwały jest
ostateczne.
§ 12
1. Członkowie mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Lokalnej Grupy Działania;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania;
3) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie działalności
Lokalnej Grupy Działania;
4) korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć Lokalnej Grupy Działania;
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Lokalnej Grupy Działania.
2. Członkowie mają obowiązek:
1)
2)
3)
4)

przestrzegać postanowień statutu Lokalnej Grupy Działania, regulaminów i uchwał władz;
czynnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji celów statutowych;
regularnie opłacać składki członkowskie;
dbać o dobre imię Lokalnej Grupy Działania;

§ 13
Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku;
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i
uchwał władz Lokalnej Grupy Działania lub działania na szkodę organizacji;
4) śmierci członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą
prawną.

§ 14
Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykreśleniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego
Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

§ 15
1. Władzami Lokalnej Grupy Działania są:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;
2. Lokalna Grupa Działania posiada także Radę ds. Wyboru Projektów, zwaną dalej Radą, wybieraną
przez Walne Zebranie Członków, której kadencja trwa dwa lata.
3. Nie można być jednocześnie członkiem: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.
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§ 16
1. Kadencja władz wybieralnych Lokalnej Grupy Działania trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu
wyborów. Wybory do władz i Rady odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów członków obecnych na walnym zebraniu członków.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady w trakcie
trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów
uzupełniających.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Grupy Działania.
2. Walne Zebrania Członków mogą być:
1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.
§ 18
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co sześć miesięcy, a jako
sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd
zawiadamia członków pisemnie lub elektronicznie, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Lokalnej Grupy Działania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
§19
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów w obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
2) w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę członków
uprawnionych do głosowania.
2. Każdemu członkowi i przedstawicielowi członków Lokalnej Grupy Działania przysługuje jeden głos.
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju i programu działania Lokalnej Grupy Działania oraz budżetu;
2) wybór prezesa Zarządu i członków Zarządu;
3) wybór przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
4) wybór przewodniczącego i członków Rady;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, ds. wyboru
projektów;
6) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
8) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Lokalnej Grupy Działania i
przeznaczenia jej majątku;
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9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Lokalnej Grupy Działania do innych organizacji lub
wystąpienia z nich;
10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12) ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

§21
1. Zarząd składa się z 10 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sześciu
członków. Dwóch wiceprezesów i skarbnika wybiera ze swego grona Zarząd.
2. Zarząd może składać się z członków Lokalnej Grupy Działania wskazanych przez poszczególne
podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi na obszarze działania Lokalnej Grupy
Działania.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu; w sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
posiedzenia.
4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
6. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
2) kierowanie całokształtem działalności organizacji zgodnie z celami statutowymi;
3) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego; zaciągania zobowiązań;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności;
5) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
7) sporządzanie planów działalności Lokalnej Grupy Działania i budżetu;
8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności organizacji;
10) ustalanie regulaminów pracowniczych i zasad wynagradzania pracowników;
11) uchwalanie wniosków o zwołanie posiedzenia Rady;
12) uchwalanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie upoważnień Walnego Zebrania.
§ 23
1. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Lokalnej Grupy Działania oraz jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez
Zarząd.
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Lokalnej Grupy Działania i składa się z trzech
członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w
związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu.

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Lokalnej Grupy Działania;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień;
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3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd;
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu;
6) dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania,
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

§ 27
1. Rada ds. wyboru projektów składa się z 9 członków, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza. Wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonują członkowie
Rady na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2. W składzie Rady nie może być więcej niż 30 % członków reprezentujących sektor publiczny:
3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
składu Rady.
4. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Lokalnej
Grupy Działania. Pod nieobecność przewodniczącego, z jego upoważnienia posiedzenie zwołuje
wiceprzewodniczący.
§ 28
1.Rada działa w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Rady Lokalnej Grupy Działania należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR;
2) ustalanie kwoty wsparcia operacji;
3) wykonywanie innych czynności określonych dla organu decyzyjnego ds. wyboru operacji zgodnie z
ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. Poz.
378), ustawą 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 (Dz. U. Poz. 349) i innymi przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 29
1. Majątek Lokalnej Grupy Działania stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) wpływy z działalności statutowej,
5) dotacje i kontrakty.
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3. Dochód z działalności Lokalnej Grupy Działania służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członkami.
4. Do dysponowania majątkiem Lokalnej Grupy Działania, tzn. do nabywania, zbywania i obciążenia
majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami, upoważniony jest Zarząd.
5. Lokalna Grupa Działania prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§ 30
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Lokalnej Grupy Działania uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Lokalnej Grupy Działania związanych z zawieraniem umów
o pracę, umów cywilno-prawnych oraz dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis
prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
1. Zmiany statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej w trybie § 19.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w
zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku uchwalania rozwiązania Lokalnej Grupy Działania, Walne Zebranie Członków powołuje
likwidatora, który przeprowadzi likwidację Lokalnej Grupy Działania. Walne Zebranie Członków
wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Lokalnej Grupy Działania, po wypełnieniu jego
zobowiązań.
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