STATUT
POGÓRZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU

(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 i ustawy z dnia 20
lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

rozporządzenia Rady

Wspólnot Europejskich nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.

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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz niniejszego statutu
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 2
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Lokalną Grupą
Działania (LGD), jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Art. 3
1.

Stowarzyszenie

jest

dobrowolnym,

samorządnym,

trwałym

zrzeszeniem

o

celach

niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działającym

jako Lokalna Grupa Działania (LGD).
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, a także osoby prawne, w tym jednostki samorządu
terytorialnego, z wyłączeniem województw, działające w ramach sektora publicznego, sektora
społecznego oraz sektora gospodarczego w szczególności z obszaru gmin Ryglice, Tuchów,
Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik.

Art. 4
1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
3. Do obsługi administracyjnej i organizacyjnej Stowarzyszenia powołane jest biuro
Stowarzyszenia.
Art. 5
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której
zakres określa Zarząd w drodze uchwały.

Art. 6
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar całego kraju, a w szczególności gmin
Ryglice, Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik. Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza obszarem gmin wskazanych w zdaniu pierwszym, jeżeli przyczynia się to do
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tuchów.

Art. 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

Art. 8
1. Stowarzyszenie powołane jest do realizacji następujących celów:
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności terenów gmin
Ryglice, Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik.
b) opracowanie i realizacja LSR dla terenów gmin wskazanych w lit. a),
c) wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR dla terenów gmin wskazanych w lit. a),

d) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin wskazanych w lit. a),
e) aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich położonych na terenie gmin wskazanych w lit. a),
f) upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich położonych na terenie gmin wskazanych w lit. a),
g) rozwój infrastruktury na terenie gmin wskazanych w lit. a),
h) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie,
i) wspieranie kultury fizycznej i sportu,
j) ochrony dziedzictwa kulturowego,
k) ochrony i promocji zdrowia,
l) działanie na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,
ł) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości i zapobieganie bezrobociu,
m) wspieranie zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy,
n) zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych,
o) promocji produktów regionalnych,
p) wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
r) pomoc w wyrównywaniu szans osób zagrożonych degradacją społeczną,
s) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.

2. 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.
3. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) organizowanie i finansowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz
kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu
i jego tożsamości kulturowej,
c) organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów
audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych
materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym,
d) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją LSR,
e) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi działającymi w zakresie objętym

celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
f) animowanie współpracy partnerów lokalnych, rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do
opracowania i wdrażania operacji, w tym rozwijanie ich zdolności do zarządzania projektami,
g) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
h) opracowanie LSR oraz procedur i kryteriów wyboru operacji, wdrażanie LSR, upowszechnianie
wiedzy o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez
wnioskodawców, o kryteriach wyboru tych projektów oraz o sposobie naboru wniosków w ramach
LSR,
i) upowszechnianie założeń LSR,
j) organizowanie naborów wniosków, weryfikacja zgodności składanych projektów z założeniami
LSR,
k) wybór projektów do finansowania ze środków uzyskanych na realizację LSR i ustalanie kwoty
wsparcia,
l) opiniowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
m) przygotowanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji, realizację badań
dotyczących obszaru objętego LSR, monitorowanie wdrażania LSR i operacji będących
przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie innych działań ewaluacyjnych związanych z LSR.
n) podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

Art. 9
1. W okresie realizacji przez Stowarzyszenie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Stowarzyszenie nie będzie podejmowało żadnych działań sprzecznych z zasadami ich
realizacji.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
Członkostwo

Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) spełnia przesłanki określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz celów określonych w art. 8 i przedstawi rekomendację zawierającą
w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez – działającego na obszarze gmin

wskazanych w art.6 ust.1 – partnera społecznego, partnera gospodarczego, gminę wiejską, gminę
miejsko-wiejską, związek międzygminny, inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację
celu Stowarzyszenia,
c) złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także – osoba prawna, w tym jednostka
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, o ile:
a) działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
c) jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów publicznych, gospodarczych
i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości
mężczyzn i kobiet.
d) złoży deklarację członkowską, wraz z uchwałą organu stanowiącego o przystąpieniu do
Stowarzyszenia ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na
jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą , która za swoją zgodą zostanie przyjęta
do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów w formie uprzednio ustalonej
z Zarządem, po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Art. 11
1. Członkostwo nadaje uchwałą Zarząd na pisemny wniosek kandydata (deklaracja członkowska)
poparty rekomendacją, o której mowa w art.10 ust.1 lit. b). W przypadku kandydatów będących
osobami prawnymi nie istnieje wymóg przedłożenia rekomendacji.
2. Uchwałę w przedmiocie nadania członkostwa Zarząd podejmuje w ciągu 45 dni od dnia złożenia
wniosku.
3. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej nadania członkostwa lub nie podjęcia żadnej
uchwały przez Zarząd, zainteresowanemu służy prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie
sprawy przez najbliższe Walne Zebranie. Prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy
przez Walne Zebranie przysługuje zainteresowanemu w terminie do 21 dni od doręczenia mu
uchwały Zarządu odmawiającej nadania członkostwa lub w terminie do 21 dni od upływu
określonego w ust.2 terminu do podjęcia uchwały przez Zarząd. W takim przypadku decyzję
podejmuje Walne Zebranie na najbliższym zebraniu, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez Walne Zebranie.

Art. 12
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, wskazywać swoich reprezentantów jako
kandydatów do tych władz,
b) brać udział w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i interpelacje,
d) realizować inne prawa przewidziane w Statucie,
e) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
f) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
2. Członek będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu zgodnie z zasadami reprezentacji
właściwymi dla tej osoby prawnej lub przez wyznaczonego pełnomocnika.
3. Każdy członek ma jeden głos.

Art. 13
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
b) swą postawą godnie reprezentować Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
e) płacić składki,
f) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
g) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
h) przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia.

Art. 13a
1. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) zgłaszać wnioski i interpelacje,
c) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
d) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) świadczyć zadeklarowaną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, propagować cele i założenia Stowarzyszenia,
c) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

Art. 14
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:
a) z chwilą złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
b) z chwilą wejścia w życie uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa,
c) z chwilą utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnej lub pozbawienia go praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, a w przypadku członków będących osobami prawnymi
– z chwilą utraty osobowości prawnej.
2. Uchwała w przedmiocie utraty członkostwa, o której mowa w ust.1 lit. b) może zostać podjęta
w razie dopuszczenia się przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia zawinionego:
a) naruszenia statutu Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) działania sprzecznego z prawem lub z zasadami współżycia społecznego,
d) przekroczenia ustalonego uchwałą terminu zapłaty składki członkowskiej o 1 miesiąc
e) utraty rekomendacji, o której mowa w art.10 ust.1 lit. b).
f) trzykrotnej następującej po sobie nieusprawiedliwionej pisemnie nieobecności na Walnym
Zebraniu Członków.

2a. Uchwała w przedmiocie utraty członkostwa wpierającego może być podjęta z przyczyn
wskazanych w ust. 2 pkt a) – c), a także z powodu zaprzestania realizowania zadeklarowanej
pomocy.
3. Od podjętej przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1 lit. b), członek może odwołać się
pisemnie w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. W takim przypadku decyzję podejmuje Walne
Zebranie na najbliższym zebraniu, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia
odwołania.

Art. 15
1. Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla
realizacji celów określonych w art.8 honorowe członkostwo Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego, może jednak brać
udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Poza tym przysługują mu wszystkie prawa
członka zwyczajnego. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek

członkowskich.
3. Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia

Art. 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Rady. Nie można być jednocześnie
członkiem Zarządu i członkiem Komisji Rewizyjnej. Nie można być jednocześnie członkiem
Komisji Rewizyjnej i członkiem Rady.

Oddział I
Walne Zebranie

Art. 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

Art. 18
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 może złożyć Komisja Rewizyjna lub grupa 25 członków.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w ciągu 15 dni od złożenia wniosku
lub w terminie, o którym mowa w art.19 ust.2, prawo do zwołania Walnego Zebrania przysługuje
Komisji Rewizyjnej.
4. Sposób oraz termin powiadamiania członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania
określa art. 22 Statutu.
5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd
obowiązany jest uwzględnić. Przedstawiony porządek obrad może zostać przez Zarząd rozszerzony
o inne punkty.

Art. 19
1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się corocznie, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od
zamknięcia roku obrachunkowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania są
w szczególności decyzje w przedmiocie:
a) absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za
zamknięty rok obrachunkowy.
Walne Zebranie odbywane w innym terminie lub wyłącznie w innych celach ma charakter
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Przepisy Statutu o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, stosuje się
zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu, członkowi Komisji Rewizyjnej
lub członkowi Rady, jest obowiązek podjęcia przez to samo Walne Zebranie głosowania nad
uchwałą w sprawie odwołania tego członka z pełnionej funkcji. W razie nieuzyskania wymaganej
większości głosów w głosowaniu nad uchwałą, członek kontynuuje pełnienie swojej funkcji.
5. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w wypadku zmniejszenia się
liczebności Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej poniżej progów określonych w Statucie.

Art. 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) ustalenie liczebności, wybór i odwoływanie członków Zarządu,
b) ustalenie liczebności, wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
b1) ustalenie liczebności, wybór i odwoływanie członków Rady,
c) wybór i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia
w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej,
d) podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub Rady wobec Stowarzyszenia,
e) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
f) nadawanie członkostwa w przypadkach określonych w art.11 ust. 3,
f1) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 14 ust.3,
g) ustalanie zasad pobierania oraz wysokości składek członkowskich,
h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
i) uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji,
j) uchwalania oraz zmiany Statutu,

k) uchwalania oraz zmiany Regulaminu Walnego Zebrania, Regulaminu Zarządu, Regulaminu
Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Rady,
l) rozwiązania Stowarzyszenia,
ł) decydowania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w razie likwidacji,
m) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
o) podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego LSR,
p) uchwalanie absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.

Art. 21
1. O ile Statut inaczej nie stanowi, wszelkie decyzje Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Sprawy osobowe mogą być rozstrzygane w głosowaniu tajnym, jeśli Walne Zebranie tak
postanowi.
3. Kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi połowę członków.
4. W przypadku braku kworum zwołuje się drugi termin Walnego Zebrania. Drugi termin Walnego
Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu co najmniej 30 minut po pierwszym terminie.
W takim przypadku kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi jedną
czwartą członków.

Art. 22
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się corocznie, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się
w każdym czasie, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad
wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania.
2. Zawiadomienie może nastąpić w szczególności przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń
w urzędach gmin lub na stronach internetowych urzędów gmin lub Stowarzyszenia, jak również
poprzez wysłanie do każdego członka listu poleconego lub pocztą elektroniczną lub poprzez
osobiste zawiadomienie członka. Określony w ust.1 termin liczy się od dnia wywieszenia
obwieszczenia na tablicach lub stronach internetowych lub od dnia wysłania korespondencji lub od
dnia osobistego zawiadomienia.

Art. 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie w ustawie
bądź w statucie dla innych władz Stowarzyszenia.

Oddział II
Zarząd

Art. 24
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem i interesami, reprezentuje
Stowarzyszenie wobec osób trzecich.
2. Zarząd kieruje biurem Stowarzyszenia, prowadzi jego archiwum, dokumentuje jego działalność,
prowadzi listę członków Stowarzyszenia. Zarząd może, o ile uzna to za stosowne, uchwalić
regulamin biura, określający organizację tego biura.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem za swoje działania, w szczególności
za wykonywanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) opracowywanie projektów LSR oraz innych dokumentów, w tym procedur oceny i wyboru
operacji, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej
dofinansowanie,
c) ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania
wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,
d) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację
celów z innych programów pomocowych
e) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR – za
wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady lub Walnego Zebrania,
f) uchwalanie regulaminu Biura,
g) zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania pracowników Biura,
i) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
j) uchwalanie zmian w LSR i zmian kryteriów wyborów operacji po złożeniu ich w konkursie na
wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
j1) uchwalanie procedur oceny i wyboru operacji oraz ich aktualizowanie,
k) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
l) uchwalanie szczegółowych planów działania Stowarzyszenia

m) uchwalanie planów finansowych,
n) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu środkami,
o) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia, z innych programów pomocowych,
p)nawiązywanie partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz realizacja projektów współpracy
krajowych i międzynarodowych,
r)powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form
organizacyjnych przydatnych w działalności Stowarzyszenia,
s)nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
t) podejmowanie innych działań określonych w Statucie.

Art. 25
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 – 10 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów,
Skarbnika i Sekretarza.
2. Skład Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób fizycznych będących
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i reprezentantami osób prawnych będących członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia. Walne Zebranie postanawia, który z członków Zarządu będzie
Prezesem. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
3. W składzie Zarządu co najmniej 50% wszystkich członków powinno być przedstawicielami
partnerów społecznych i gospodarczych, o których mowa w art.3 ust.2.

Art. 26
1. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
2. Kadencja członka Zarządu powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji pozostałych
członków upływa wraz z chwilą zakończenia się kadencji pozostałych członków.

Art. 27
1. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej,
b) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
c) odwołania przez Walne Zebranie,
d) upływu kadencji.

1a. Członek Zarządu może być odwołany w szczególności w razie trzykrotnego opuszczenia
posiedzenia Zarządu bez pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności.
2. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.
3. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji Walne Zebranie uzupełnia skład Zarządu.
4. Na okres pomiędzy wygaśnięciem mandatu członka Zarządu, a uzupełnieniem przez Walne
Zebranie składu Zarządu, Komisja Rewizyjna może wyznaczyć osobą pełniącą obowiązki członka
Zarządu.

Art. 28
Do reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 29
(skreślony)

Art. 30
1. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Stowarzyszenia na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Uchwała może zostać podjęta, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni
o posiedzeniu. Zawiadomienie powinno dotrzeć do członka Zarządu co najmniej na 2 (dwa) dni
przed terminem posiedzenia.
3. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji
bezpośredniej.
4. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie.
5. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z osobistym lub majątkowym interesem członka
Zarządu, jego przełożonego, małżonka, krewnych i powinowatych do II stopnia, członek Zarządu
powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą i żądać zaznaczenia tego
w protokole. Jeśli w powyższej sytuacji członek Zarządu nie wstrzyma się dobrowolnie, podlega on
wyłączeniu od udziału w głosowaniu w drodze podjęcia uchwały przez Zarząd.

Art. 31
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.

Art. 32
Prezes Stowarzyszenia:

a) kieruje pracą Zarządu,
b) zwołuje zebrania Zarządu i im przewodniczy.

Art. 33
Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności działania.

Art. 33a
W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Oddział III
Komisja Rewizyjna

Art. 34
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie
spośród osób fizycznych będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i reprezentantami osób
prawnych będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w składzie od trzech do pięciu osób ocenia celowość i legalność działań
Zarządu, czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zebrania oraz przedstawia na Walnym Zebraniu
ocenę działalności Zarządu.
3. Na podstawie dokonanej oceny Komisja Rewizyjna składa wniosek w przedmiocie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu.

Art. 35
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub członkami Rady
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Art. 36
1. Przepisy art.26, art.27 ust.1 b)-d), ust.3, art. 30-33 stosuje się odpowiednio.
2. Komisja Rewizyjna postanawia, który z jej członków będzie jej Przewodniczącym, a który
Wiceprzewodniczącym.

Oddział IV
Rada

Art. 36a
Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR
opracowanej przez Stowarzyszenie oraz ustalanie kwoty wsparcia.

Art. 36b
1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. W skład Rady
wchodzi 15 osób – z uwzględnieniem równej reprezentacji partnerów z obszaru gmin: Tuchowa,
Gromnika, Rzepiennika Strzyżewskiego, Ryglic, Szerzyn.
2. W skład Rady wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego z sektorów: publicznego,
społecznego i gospodarczego, a także co najmniej jeden mieszkaniec obszaru działania LGD, przy
czym przedstawiciele sektora publicznego stanowią mniej niż 30% składu Rady.
3. Co najmniej jeden członek Rady jest osobą poniżej 35 roku życia.
4. Co najmniej jeden członek Rady jest kobietą.
5. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub członkami Komisji Rewizyjnej
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
6. Członek Rady nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.

Art. 36c
Odwołanie członka Rady może nastąpić tylko z ważnych, uzasadnionych przyczyn –
w szczególności w razie:
a) braku obiektywizmu przy wyborze operacji, o których mowa w ust.1.
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) naruszenia postanowień niniejszego statutu,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.
e) uchylania się od pracy w Radzie.

Art. 36d
1.

Rada

–

w

głosowaniu

jawnym

–

wybiera

ze

swego

grona

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Art. 36e
1. Rada zapewni przejrzystość, jawność i demokratyczność podejmowania przez nią decyzji.
2. Rada uzasadnia pisemnie swoje decyzje.
3. Członkowie Rady są obowiązani zachować bezstronność w wyborze operacji. Członek Rady lub
jego reprezentant, który jest wnioskodawcą wybieranej przez Radę operacji, reprezentuje
wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości
służbowej, jest z nim spokrewniony, jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane
z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę lub zgłosi inne powiązanie z daną
operacją lub co do którego zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze dane operacji, zostaje
wykluczony z tego wyboru.
4. Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie
może posiadać więcej niż 49% głosu.
5. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach 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.

Art. 36f
Przepisy art.26, art.27 ust.1, ust.3, art. 30 ust. 1 i 4 oraz art. 31-33 stosuje się odpowiednio, z tym
zastrzeżeniem, że Członkowie Rady zostaną zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku
posiedzenia Rady w terminach określonych w Regulaminie Rady.

Art. 36g
Za posiedzenia związane z wyborem operacji członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Dla ustalenia tego wynagrodzenia organem właściwym jest Zarząd.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

Art. 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
subwencji, grantów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Art. 38

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Art. 39
Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art. 40
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2006 r.

Rozdział V
Likwidacja Stowarzyszenia

Art. 41
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów
uprawnionych do głosowania.
Art. 42
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu
rejestrowego.

Art. 43
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie
stanowi inaczej.
Art. 44
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
Art. 45
1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w art.8.
2. Uchwała ostatniego Walnego Zebrania konkretyzuje ust.1.

Art. 46
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

Art. 47
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy prawa powszechnego,
w szczególności – ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 7
marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawę z dnia 20 lutego 2015r.
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 i ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Art. 48
W okresie realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku
niejasności interpretacyjnych, należy zastosować taką wykładnię prawa, która w najwyższym
stopniu odpowiada zasadom działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Art. 49
Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 50
Zmiana Statutu następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie.

Art. 51
Organem nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

