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                           Załącznik Nr 1  

               do uchwały nr 7/2016 

   Walnego Zebrania Członków 

„Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

z dnia 21.09.2016r. 

 

STATUT   

LOKALNEJ GRUPY  DZIAŁANIA  „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY” 

 

(Tekst jednolity)  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem: osób fizycznych, osób prawnych w tym 

jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej tworzącym Stowarzyszenie w myśl art. 2 ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (tj. Dz. U. z 2015 , poz. 1393), 

2. Nazwa stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o Stowarzyszeniu należy rozumieć przez to Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

3. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu: LGD „Kraina Wielkiego 

Łuku Warty”. 

4. LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2015 , poz. 1393), 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 

349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378) oraz niniejszego Statutu. 

5. LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”   może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną  

działalność statutową oraz  pożytku publicznego w myśl art. 6-10 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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§2 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin należących do LGD „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty”.  

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Osjaków 

 

§3 

 

1. Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” działa  na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju 

turystyki oraz popularyzację i tworzenie produktów regionalnych. 

2. Celem LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jest ponadto: 

a. opracowywanie planów i strategii, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  

w rozumieniu odrębnych przepisów, dla obszaru gmin należących do LGD 

„Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

b. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich położonych w gminach należących do obszaru realizacji 

LSR 

c. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych  

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na obszarze 

realizacji LSR 

d. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym młodzieży poprzez 

organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów. 

e. popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie działań i projektów związanych 

z ochroną środowiska naturalnego 

 

§4 

 

1. LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  może być członkiem krajowych  

i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. 

2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieokreślony. 
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Rozdział II 

Zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 5 

 

 LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”  założone cele będzie realizować w szczególności 

poprzez organizowanie, udział i finansowanie:  

1.  targów, wystaw, festiwali, festynów, przeglądów, happeningów, pokazów (służących 

zwłaszcza promocji obszaru oddziaływania stowarzyszenia i jego tożsamości 

kulturowej), przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym: 

seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów, 

2. imprez kulturalnych, takich jak: festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, 

pokazy i wystawy służących zwłaszcza promocji regionu (gmin) i jego tożsamości 

kulturowej, 

3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

a. - opracowywanie i druk publikacji, broszur, folderów, plakatów, 

b. - opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

c. - tworzenie stron internetowych, 

d. - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 

charakterze  reklamowym lub promocyjnym. 

4. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych  

  (m.in. inwestycyjnych) związanych z realizacją planów i strategii, w tym LSR,  

5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

  pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na    

  poziomie krajowym i międzynarodowym, 

6. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie  

       polskim i prawie Unii Europejskiej,    

7. wsparcie pozyskiwania środków na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

§6 

 

Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków, może 

zatrudniać pracowników lub korzystać z podwykonawców 
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Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 7 

1. Członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” mogą być 

podmioty wskazane w art. 1 ust 1 Statutu. W przypadku osób prawnych oraz  

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej udział  

w stowarzyszeniu realizowany jest za pośrednictwem wyznaczonego i uprawionego 

przedstawiciela. Jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (na podst. Dz. U. z 1998 Nr 162 poz. 1126) 

reprezentuje wójt lub burmistrz albo osoba wskazana przez organ decyzyjny. 

2. Osoba fizyczna członek LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” musi spełniać  warunki 

określone w art. 3 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

3. Warunkiem członkostwa w LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” osoby fizycznej, 

osoby prawnej a także jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 

jest złożenie deklaracji członkowskiej z oświadczeniem o przynależności do sektora 

wg wzoru przygotowanego przez Biuro LGD wraz z dokumentem potwierdzającym 

przynależność do wskazanego sektora, a także uzyskanie zgody Zarządu LGD 

wyrażonej w postaci uchwały przyjętej zwykłą większością głosów 

4. Warunkiem członkostwa w LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jednostki 

samorządu terytorialnego jest przedłożenie uchwały o przystąpieniu podjętej przez 

uprawiony organ decyzyjny a także uzyskanie zgody Zarządu LGD „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty” wyrażonej w postaci uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów. 

5. Wszyscy członkowie stowarzyszenia niezależnie od osobowości prawnej posiadają 

jednakowe prawa (w tym prawo głosu) i obowiązki. 

6. W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 

prawnej prawo głosu podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Wielkiego Łuku Warty” realizowane jest za pośrednictwem wyznaczonego 

reprezentanta lub złożone w Biurze LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

umocowanie. 

7. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 

a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji 

b) przestrzegać postanowień Statutu 
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c) opłacać składki członkowskie, 

d) brać udział w Walnym Zebraniu Członków 

8. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia 

c) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach  

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym 

d) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie 

9. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1. pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, 

2. wykluczenia członka uchwałą Zarządu, przyjętą zwykłą większością 

głosów w sytuacjach: 

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz 

Stowarzyszenia  

b. niedostarczenia dokumentów, informacji i wyjaśnień 

dotyczących członkostwa w stowarzyszeniu na prośbę Biura 

LGD  

c. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego 

orzeczenia sądu, 

d. nieopłacania składki członkowskiej przez okres12 miesięcy 

e. szkalowania wizerunku LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

3. śmierci osoby fizycznej 

4. likwidacji lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego osoby 

prawnej  

5. likwidacji jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 

prawnej. 

10. W przypadku podjęcia uchwały o wykreśleniu z listy członków, Biuro Stowarzyszenia 

w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przesyła informację o wykluczeniu wraz  

z kserokopią uchwały członkowi za wyjątkiem wykluczeniu z powodu śmierci osoby 

fizycznej.  

11. Protest od uchwały Zarządu LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w przedmiocie 

wykluczenia członka składane jest w formie pisemnej do Biura Stowarzyszenia  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.                       
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Protest rozpatrywany jest podczas najbliższego Walnego Zebranie Członków, który 

podczas głosowania podtrzymuje lub oddala Protest. Decyzja  

Walnego Zebrania Członków  jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 8 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

4) Rada Programowa.  

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 

Programowej.  

3. Kadencja Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Walne Zebranie Członków może skrócić bądź wydłużyć kadencję Zarządu, Rady 

Programowej i Komisji Rewizyjnej. 

5. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §8 ust. 1 pkt 

2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 

Członków w celu uzupełnienia ich składu. 

 

§ 9 

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli 

dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równego rozłożenia głosów 

decyduje odpowiednio głos: Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub 

Przewodniczącego Rady Programowej.  

 

§ 10 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwane dalej WZC, zwoływane jest co najmniej jeden raz w 

ciągu roku z własnej inicjatywy przez Zarząd lub na pisemny wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, powiadamiając o 
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jego terminie, miejscu obrad  

i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia drogą 

elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad.  

3. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków uczestniczą wszyscy uprawnieni 

członkowie 

4. Walne Zebranie Członków zwołane w II terminie jest zdolne do podejmowania 

uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych  

do głosowania w terminie 30 minut po I terminie zebrania, które nie uzyskało 

kworum. 

5.  W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez 

Zarząd goście a także osoby, które uzyskały zgodę Walnego Zebrania Członków 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty”, 

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej, 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 

Programowej, 

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej  

i Rady Programowej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych 

w ramach lokalnej strategii rozwoju LSR opracowanej przez LGD, 

5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych 

6) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

7) uchwalanie zmian Statutu, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie zastrzeżeń i uwag od uchwał  i działalności Zarządu 

wniesionych przez członków Komisji Rewizyjnej, 

11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów 

Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu 

12) zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju  opracowanej przez Zarząd, 

13) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz diet dla członków Rady 

Programowej, 
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14) podejmowanie uchwały o prowadzeniu odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego na zasadach określonych w art. 1 ust 5 Statutu 

15) podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej na 

zasadach określonych w art1 ust. 6 Statutu 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia  wymaga bezwzględnej 

większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

§11 

 

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i od 3 do 6 członków, wybieranych  

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) przyjmowanie, wykreślanie członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) sprawowanie zarządu i kontroli nad środkami finansowymi zgromadzonymi na 

rachunkach bankowych i w kasie 

5) zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków, 

6) opracowywanie, aktualizacja i zatwierdzanie zmian w LSR, 

7) zatrudnienia, zwolnienia Dyrektora Biura LGD „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” oraz  innych pracowników tego Biura, 

8) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Biura LGD „Kraina Wielkiego 

Łuku Warty” 

9) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura  

10) uchwalanie procedur, regulaminów wewnętrznych sankcjonujących między 

innymi: zasady funkcjonowania Biura, wynagradzania zatrudnionych 

pracowników, zasad rekrutacji na poszczególne stanowiska a także Politykę 

Rachunkowości i innych. 

11) rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji Zainteresowanym 

 

3. Do reprezentowania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz 

do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu łącznie. 
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§ 12 

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” jest jednostką 

administracyjną stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjno-przygotowawczymi a także 

wykonuje zadania zlecone przez Zarząd i Walne Zebranie Członków. 

 

§ 13 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 4 do 7 członków, 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) rozpatrywanie skarg i protestów związanych z działalnością Zarządu LGD „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty” 

b) zapewnienie aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu były 

sporządzane zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu 

d) przedkładanie wniosków  w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu  

      na Walnym Zebraniu Członków 

e) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji bezczynności lub 

naruszania postanowień Statutu i innych aktów prawnych przez Zarząd 

f) zlecanie przeprowadzenia audytu zewnętrznemu podmiotowi przy wykonywaniu 

swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może 

skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia 

 

§ 14 

 

1. Rada Programowa składa się z od 10 do 18 członków wybieranych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie Członków spośród członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty”.  

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej wybierany jest spośród 

swoich członków podczas Walnego Zebrania Członków. 
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3. Przewodniczący lub podczas jego usprawiedliwionej nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Programowej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy 

jej obradom. 

4. Do kompetencji Rady Programowej należy: 

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

2) ustalania kwot wsparcia dla projektów realizowanych w  ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 15 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

subwencji, dotacji, funduszy celowych, dochodów z własnej działalności oraz 

ofiarności publicznej. 

2. Dopuszcza się przekazanie majątku stowarzyszenia członkom jeżeli cel przekazania 

jest zgodny z celami stowarzyszenia i uzyskano zgodę w postaci uchwały przejętej 

zwykłą większością Walnego Zebrania Członków  

3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organu lub pracowników 

oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo 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”.  

 

Rozdział VI 

Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 16 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. 
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może powołać 

Komisję Likwidacyjną.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa                     

o stowarzyszeniach i innych obowiązujących przepisów prawa.     


