
Załącznik do uchwały Nr XIV/119/08
Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 1 lutego 2008 roku
STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

zwanego dalej Stowarzyszeniem

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Podstawami prawnymi działania Stowarzyszenia są:

1) ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
( Dz. U. Nr. 64, poz. 427 z 2007 r. );

2) rozporządzenie Rady ( WE ) nr. 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia  rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005 r. str. 1 )

3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 79, 
poz. 855 z późn. zm. )

4) ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie    ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z 2003 r.  z późn. zm. )

5) niniejszy statut
§ 2

1.  Stowarzyszenie  -  Lokalna  Grupa  Działania  zwana  dalej  Stowarzyszeniem,  nosi  nazwę 
„Dorzecze Wisłoka”.

2. Stowarzyszenie „Dorzecze Wisłoka”, jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z 
przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i 

innych krajów.  
2.   Obszar  Stowarzyszenia  obejmuje  teren  czterech  gmin:  Besko,  Bukowsko,  Rymanów, 

Zarszyn.

3.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Besko.

§ 4
1.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i 

osób  prawnych  w  tym  jednostek  samorządu  terytorialnego,  posiadającym  osobowość 
prawną.

2.   Stowarzyszenie  działa  jako  Lokalna  Grupa  Działania  w  rozumieniu  przepisów 
dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



3.  Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organizacjami o 
tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju.
     

    Rozdział II  
  
Cele i środki działania                        

§ 7

Celem  Stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,  a   w 
szczególności: 

1) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR ) w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 
wykonawczych  do  tej  ustawy  oraz  przepisów  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013,

2) podejmowanie  inicjatyw  i  działań  mających  na  celu  pobudzenie  aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,

3) upowszechnianie  i  wymiana  informacji  o  inicjatywach  związanych  z  aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania  LGD „Dorzecze 
Wisłoka”,

4) propagowanie  działań  na  rzecz  realizacji  LSR  w  obszarze  działania  LGD, 
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania dla realizacji LSR, w tym z programów 
pomocowych, promocja podmiotów funkcjonujących w obszarze działania LGD,

5) udzielanie  wsparcia  mieszkańcom  obszaru  objętego  LSR,  w  tym  z  programów 
pomocowych,

6) ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – 
kulturowych,

7) wspieranie  rozwoju  turystyki,  w  szczególności  agro-  i  ekoturystyki,  turystyki 
uzdrowiskowej  oraz  infrastruktury  turystycznej,  a  także  produkcji  wyrobów 
lokalnych,

8) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

9) podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) działalność na rzecz mniejszości narodowych,



11) ochrona i promocja zdrowia,

12) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

13) promocja  zatrudnienia  i  aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy,

14) upowszechnianie  i  ochrona  praw  kobiet  oraz  działalność  na  rzecz  równych  praw 
kobiet i mężczyzn,

15) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

16) wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

17) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

18) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach 
wiejskich,

19) działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i  współpracy 
między społeczeństwami,

20) promocja i organizacja wolontariatu,

21) budowanie i promocja wizerunku regionu,

22) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i 
organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji i samorządności,

23) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich

24) ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  wspieranie  działań  na  rzecz  odbudowy  i 
kultywowania lokalnych tradycji, sztuki i ginących zawodów,

25) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

26) inicjowanie i wspieranie  przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie  rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych,

27) inicjowanie  oraz  wspieranie  działań  realizowanych  w  ramach  partnerstwa 
trójsektorowego,

28) wspieranie działań ukierunkowanych na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

§ 8

1. Realizacja  celów  Stowarzyszenia  odbywa  się   poprzez  działalność  odpłatną  i 
nieodpłatną.

2. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w celu przystąpienia do konkursu na jej 
realizację organizowanego przez samorząd województwa,

2) rozpowszechnianie na obszarze działania LGD założeń zatwierdzonej LSR,

3) prowadzenie  bezpłatnego  doradztwa  w  zakresie  przygotowywania  projektów 
związanych z realizacją LSR,



4) współpracę  i  wymianę  doświadczeń  z  instytucjami  publicznymi  i  organizacjami 
pozarządowymi  działającymi  na  poziomie  krajowym  i  międzynarodowym, 
realizującymi cele podobne do celów Stowarzyszenia,

5) upowszechnianie informacji za pomocą dostępnych środków przekazu o warunkach 
i  zasadach  udzielania  pomocy  na  realizację  projektów  przedkładanych  przez 
wnioskodawców oraz kryteriach wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,

6) sprawdzanie  zgodności  projektów  z  działaniami  zawartymi  w  LSR  oraz 
dokonywanie wyboru projektów przewidzianych do finansowania z puli  środków 
przyznanych Stowarzyszeniu na realizację LSR,

7) organizowanie i finansowanie:

a) imprez  kulturalnych  takich  jak:  jarmarki,  festiwale,  wystawy,  służących 
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej

b) działalności  promocyjnej,  informacyjnej  i  poligraficznej,  w  tym 
opracowywanie,  druk  i  rozpowszechnianie  broszur,  folderów,  plakatów, 
materiałów audiowizualnych i innych materiałów o charakterze reklamowym 
lub promocyjnym, a także tworzenie stron internetowych,  

c) prowadzenie  innych  działań  przewidzianych  dla  LGD  w  postanowieniach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

8) prowadzenie działalności stypendialnej dla uczącej się młodzieży,

9) prowadzenie  działalności  dotacyjnej  dla  osób  fizycznych  i  prawnych  (  szeroko 
rozumiana tzw. działalność grantodawcza ),

10) poszukiwanie  środków  finansowych  na  realizację  zadań  związanych  ze 
zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,

11) współpracę  i  wymianę  doświadczeń  z  instytucjami  publicznymi  i  organizacjami 
pozarządowymi,  osobami  fizycznymi  i  prawnymi,  realizującymi  cele 
Stowarzyszenia, 

12) podejmowanie innych działań  służących realizacji celów statutowych

  3.  Działalność odpłatna realizowana jest poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie:

a. przedsięwzięć  o  charakterze  informacyjnym  lub  szkoleniowym,  w  tym 
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b. imprez kulturalnych takich jak: festyny, targi i pokazy.

2) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających wsparcia w 
zakresie pisania wniosków inwestycyjnych i doradztwa prawnego.

§ 9

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe może powoływać inne jednostki organizacyjne w 
granicach prawem dopuszczalnych.



§ 10

Stowarzyszenie  realizując  cele  statutowe  opiera  się  na  pracy  społecznej  członków,  może 
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia
§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1) pełnoletnia  osoba  fizyczna,  która  złoży  pisemną  deklarację  przystąpienia  do 
Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu, 

2) osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę 
organu stanowiącego o przystąpieniu, zawierającą:

a) deklarację przystąpienia,

b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,

c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu,

3) nabycie członkostwa i stwierdzenie ewentualnej jego utraty następuje na podstawie 
uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
       Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,



4) brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o 
charakterze informacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym.

§ 15
       Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) opłacać regularnie składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

§ 16
    Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje z powodu:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,

2) złożenia  Zarządowi  uchwały  organu  stanowiącego  osoby  prawnej  z  decyzją  o 
wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

3) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej,

4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) działalności niezgodnej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

b) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

c) zalegania w opłacaniu składek za okres minimum jednego roku.

§ 17  

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie  może zostać osoba fizyczna bądź prawna po 
złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia  i  pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad 
wspierania Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1 następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodna ze Statutem lub uchwała władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia.

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

      1)  składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać  udział  w  posiedzeniach  władz  Stowarzyszenia  z  głosem  doradczym,  na 
zaproszenie tych władz.



§ 18
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 Członków. 

§ 19
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być: 

1) osoba spełniająca kryteria określona w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,

2) osoba wyróżniająca się swoja aktywnością dla promocji, rozwoju i szerzenia dobrego 
imienia gmin Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn.

2. Nabycie członkostwa honorowego następuje poprzez:

1) zgłoszenie przez 10 członków Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia wniosku o 
przyjęcie członka honorowego

2) podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały zwykła większością głosów.

3. Utrata członkostwa honorowego następuje poprzez:

1) podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały zwykłą większością głosów:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

3) śmierci.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w obradach organów Stowarzyszenia, z głosem 
doradczym,  bez  prawa  do  głosowania  i  nie  ma  obowiązku  wnoszenia  opłat 
członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Rada,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów.



3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

4. W  przypadku  ustąpienia,  wykluczenia  lub  śmierci  członka  władz  Stowarzyszenia 
wymienionych  w  ust.  1,  pkt.  2,3,4  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  władz  jest 
uzupełniany  poprzez  przeprowadzenie  wyborów  na  wolne  stanowisko.  Wybory  te 
przeprowadza się w tej gminie, z której pochodziła osoba ustępująca, wykluczona lub 
zmarła. 

§ 21
Z zastrzeżeniem  §  22 ust.  9, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, 
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz 
na rok lub:

1) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

2) na pisemny wniosek Rady,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

3. Walne  Zebranie  Członków w trybie  wg. ust.  2,  pkt.  1,2,3,  Zarząd zobowiązany jest 
zwołać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. O  miejscu  obrad,  terminie  i  propozycjach  porządku  obrad  powiadamia  Zarząd 
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 
sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

5. W  Walnym  Zebraniu  winna  uczestniczyć,  co  najmniej  połowa  liczby  członków 
uprawnionych do głosowania.

6. Jeżeli w Walnym Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba członków uprawnionych 
do głosowania, Zarząd jest zobowiązany zwołać ponownie Walne Zebranie w terminie 
do  7  dni.  Tak  zwołane  Walne  Zebranie,  jest  ważne  niezależnie  od  liczby 
uczestniczących w nim członków.

7. W Walnym Zebraniu, z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie wspierający i 
członkowie honorowi.

8. W Walnym Zebraniu mogą też uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

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

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu 
Zarządowi,

4) przyjmowanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  merytorycznych  i  finansowych 
przedstawianych przez Zarząd,



5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

7) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  Stowarzyszenia  do  innych 
organizacji i wystąpienia z nich,

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  bądź  Rady,  wniesionych  przez 
członków  Stowarzyszenia  lub  wnioskodawców  i  beneficjentów  działania  4.1 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

10) uchwalanie regulaminów obrad: Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady i 
Komisji Rewizyjnej,

11) opiniowanie projektu LSR opracowanej przez Zarząd,

12) określanie  górnej  granicy  zobowiązań  majątkowych  podejmowanych  przez 
Zarząd,

13) przyznawanie członkom władz Stowarzyszenia wymienionym w § 20 ust. 1 pkt 
2,  3  i  4  wykonującym  bieżące  zadania  statutowe  i  organizacyjne,  diet 
ryczałtowych

14) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i zbycia majątku Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawach: zmiany statutu, odwołania członków Zarządu, Rady i 
Komisji  Rewizyjnej  oraz  rozwiązania  Stowarzyszenia,  wymaga  bezwzględnej 
większości głosów przy obecności ponad połowy liczby członków Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia.

11.  Każdemu  członkowi  zwyczajnemu  Stowarzyszenia  obecnemu  na  Walnym  Zebraniu 
Członków, przysługuje jeden głos.

12.  Obradami  Walnego  Zebrania  kieruje  przewodniczący  wybrany  przez  uczestników 
Zebrania.

13.  Obrady  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  są  protokołowane.  Protokół 
podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 23
1. Zarząd  składa  się  z  ośmiu  członków  reprezentujących  wszystkie  gminy  z  obszaru 

działania  Stowarzyszenia  rekomendowanych  przez  sektor  publiczny,  gospodarczy  i 
społeczny,   wybieranych  i  odwoływanych  przez  Walne  Zebranie  Członków  z 
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszego wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Założycielskie.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu i wybiera spośród siebie 
Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

4. Posiedzenia Zarządu  odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał i zwołuje je oraz 
przewodniczy im Prezes,

5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im 
jeden z Wiceprezesów.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

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



2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) sporządzanie projektów budżetu i planów pracy,

4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i pozbawianie członkowstwa w 
przypadkach wg. §16 pkt. 4, lit. a,b,c,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 
innych pracowników tego biura,

7) uchwalanie regulaminu pracy biura,

8) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura, 

9) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

10) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

11) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,

12) opracowanie  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  oraz  innych  wymaganych  przepisami 
PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,

13) przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  LSR  i  przystąpienie  do 
konkursu na otrzymanie dofinansowania, zgodnie z przepisami PROW,

14) realizacja  LSR zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  przepisów PROW, w tym 
ogłaszanie  konkursów  na  projekty  z  zakresu  działania  4.1  PROW,  ich 
przyjmowanie  i  przedkładanie  Radzie  celem  dokonania  wyboru  projektów  do 
realizacji w ramach LSR, 

15) pozyskiwanie  środków  z  innych  programów  pomocowych  na  finansowanie 
projektów w ramach realizacji LSR,

16) wykonywanie  innych  działań  wymaganych  przepisami,  związanych z  realizacją 
osi LEADER ujętej w PROW.

§ 24
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nierodzących zobowiązań 

majątkowych, upoważniony jest każdy członek zarządu.

2. Do składania  oświadczeń woli  w imieniu Stowarzyszenia  rodzących zobowiązania 
majątkowe o wartości do 5 tys. PLN, wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Do składania  oświadczeń woli  w imieniu Stowarzyszenia  rodzących zobowiązania 
majątkowe  o  wartości  powyżej  5  tys.PLN,  wymagane  jest  współdziałanie  trzech 
członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

§ 25
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego 

zebrania.

2. Pierwszego wyboru Rady dokonuje Zebranie Założycielskie.

3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdej z gmin wymienionych w § 3 pkt 2 w 
równych proporcjach.



4. W skład Rady wchodzi 12 przedstawicieli wszystkich trzech sektorów: społecznego, 
gospodarczego i publicznego.

5. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz 
inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, 
w  tym  organizacje  zajmujące  się  zagadnieniami  z  zakresu  ochrony  środowiska 
naturalnego,  oraz  podmioty  odpowiedzialne  za  promowanie  równości  mężczyzn  i 
kobiet

6. Do  wyłącznej  kompetencji  Rady  należy  wybór  operacji  zgodnie  z  art.  62  ust.  4 
rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1698/2005  z  dnia  20  września  2005  r.  w  sprawie 
wsparcia  Rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005 r. str. 1), które maja 
być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR.

7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady 
podjętej  bezwzględną  większością  głosów  przy  obecności,  co  najmniej  połowy 
członków uprawnionych do głosowania.

8. Od uchwały, o której mowa w ust. 7 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu.

9. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

      § 26

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  4  członków  w  tym  Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego  i  Sekretarza,  wybieranych  i  odwoływanych  przez  Walne 
Zebranie Członków z zastrzeżeniem ust. 3

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele każdej z gmin wymienionych 
w § 3 pkt. 2 w równych proporcjach.

3. Pierwszego wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Założycielskie.

4. Członkiem  Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie 
mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku 
pokrewieństwa  lub  powinowactwa  do  drugiego  stopnia  oraz  podległości  z  tytułu 
zatrudnienia.

5. 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,

5) uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 27
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 
2,3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków 
w celu uzupełnienia ich składu.



Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia                              

§ 28
1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.  Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:

1)  składki członkowskie,

2)  darowizny, zapisy i spadki,

3)  dotacje,

4)  kredyty i pożyczki,

5)  dochody z majątku Stowarzyszenia,

6)  dochody z własnej działalności statutowej.

3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

4.  Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki w terminie trzech tygodni od otrzymania 
powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. 

 

 Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub na 

innych podstawach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 
sposób rozwiązania oraz przeznaczenie jego majątku.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy prawa o 
Stowarzyszeniach.

4. Nadzór  nad  działalnością  Stowarzyszenia  sprawuje  Marszałek  Województwa 
Podkarpackiego.


