Statut Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym jako Lokalna Grupa
Działania (LGD), w rozumieniu przepisów w sprawie rozwoju obszarów wiejskich oraz
terminologii Unii Europejskiej zwanej programem Leader, mającym na celu działanie na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii,
3) promocję obszarów wiejskich,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich,
6) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
8) promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) rozwój turystyki i krajoznawstwa
10) promocję wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych
11) działalności na rzecz organizacji pozarządowych
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
21) działalność charytatywna;
22) nauka, edukacja i wychowanie;
§2
Przedmiot działalności statutowej z podziałem na rodzaj działalności:
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Wspieranie działań na rzecz realizacji strategii.
3. Promocja obszarów wiejskich.

1

4. Mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
5. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich.
6. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.
7. 58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
8. 79, 90, b, działalność w zakresie informacji turystycznej.
9. 93, 19, z, pozostała działalność związana ze sportem.
10. 63, 12, z. Działalność portali internetowych.
11. 72, 19, z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych.
Działalność odpłatna Stowarzyszenia
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
§3
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kluczbork, gmina Kluczbork, województwo opolskie.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378), rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.( Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013r.), ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz
niniejszego Statutu.
§6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” może używać nazwy skrócone:
LGD „Dolina Stobrawy” jak również Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.
Rozdział II Zasady działania Stowarzyszenia
§7
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju,
b) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
c) imprez kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
d) działalności promocyjnej,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych
związanych z realizacją Strategii,
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym
i międzynarodowym,
4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD zgodnych z prawodawstwem polskim
i unijnym.
§8
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczonych.
§9
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. W celu lepszej
realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na;
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być:
a) jednostki samorządu terytorialnego w tym gminy i powiaty,
b) osoby prawne, a także osoby fizyczne po zgłoszeniu woli wstąpienia do stowarzyszenia
w formie pisemnej, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia
c) stowarzyszenia i związki.
3. Członkowie Stowarzyszenia, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich
przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające
z przynależności do Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia.
2. Współuczestniczyć w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji.
3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4.Brać udział w Walnych Zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
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5. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos.
§ 12
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.
2. Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.
3. Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.
5. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
§ 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie
zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego
następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek zarządu.
§ 15
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
1. Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków.
2. Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programów i metod pracy.
3. Współuczestniczenia w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji.
4. Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 16
Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowień
statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie
składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego upomnienia.
4. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu utraty
osobowości prawnej lub śmierci członka.
5. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu prowadzenia
działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
§ 17
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały
Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd
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3) Rada
4) Komisja Rewizyjna
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.
§ 19
Z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 oraz § 21, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny
sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie. Na żądanie, co najmniej 1/5
liczby członków obecnych na Walnym Zabraniu Członków zarządza się głosowanie tajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub członkom Zarządu oraz po zakończeniu
każdego roku obrotowego,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
5. Podjęcie uchwały w sprawie, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz
rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad
połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków
przysługuje jeden głos.
§ 21
1. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej 50%
ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie nie
wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał
bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia.
§ 22
1. Zarząd składa się z Prezesa, czterech Wiceprezesów i od 3 do 7 innych członków Zarządu
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Zarządu stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
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1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) opracowywanie Strategii,
7) zatwierdzanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie
składanym na podstawie przepisów zgodnych z prawodawstwem polskim i unijnym,
8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura,
9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
10) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
11) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych w tym Lokalnej Strategii Rozwoju,
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających łącznie.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 24
1. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 3 do 13 członków
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego Zebrania
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków, wybiera Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne
podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego, oraz podmioty
odpowiedzialne za promowanie równości kobiet i mężczyzn.
4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z
art. 34 ust. 3 lit. F rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
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grudnia 2013 r.( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013r.),
które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii
Rozwoju.
5. Wybór operacji, o której mowa w ust. 4 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
6. Od uchwały, o której mowa w ust. 5, przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady za
pośrednictwem Biura. Szczegółowy Regulamin działania Rady uchwala Zarząd.
§ 25
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 w
czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu
uzupełnienia ich składu.
§ 26
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego.
Rozdział V Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i
dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 28
Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do
publicznej wiadomości.
§ 29
1. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne
sprawozdanie finansowe. Sporządzenie sprawozdania jest obligatoryjne. Przepisy o
rachunkowości stosuje się odpowiednio.
2. Stowarzyszenie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
sprawozdanie, o którym mowa w ust.1.
§ 30
Cały dochód organizacji przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
§ 31
Stowarzyszenie jako Organizacja pożytku publicznego nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywać należącego do niego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
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3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 32
Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień
określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 33
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
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