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 Załącznik nr 1  

 do uchwały  nr 5 /2015 

 Walnego Zgromadzenia Członków 

 Stowarzyszenia LGD  

 „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

 z dnia 20.05.2015r. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA  

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym 

zrzeszeniem osób  fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o 

celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

4. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

5. Ilekroć w Statucie jest mowa o "obszarach wiejskich" rozumie się przez to obszar wszystkich 

gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem obszarów miast o liczbie 

mieszkańców większej niż 20 000 wchodzących w skład tych gmin, gmin miejskich o liczbie 

mieszkańców nie większej niż 20 000 - w odniesieniu do działania LEADER. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Koszęcin. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski 

Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, 

Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice. 
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3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na 

warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z 

umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 

spraw może zatrudnić pracowników. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, pieczątek z danymi 

identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w 

językach obcych. 

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 6 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

§ 7 

Ministrem właściwym ze względu na cele Stowarzyszenia jest Minister właściwy do spraw  rolnictwa 

i rozwoju wsi.   

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania  

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

a w szczególności: 

a) realizacja opracowanej przez LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR), 
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b) budowanie i promocja wizerunku regionu, 

c) aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru gmin, o których mowa w 

§ 2 ust. 2, 

d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki, przedsiębiorczości, 

popularyzacji i rozwoju produktów regionalnych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

wspierania edukacji i demokracji lokalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

e) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz włączenie ich w realizację LSR, 

f) upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, 

g) ochrona środowiska naturalnego, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-

kulturowych oraz edukacja ekologiczna, 

h) podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 

i) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz 

różnicowanie działalności rolniczej, 

j) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 

zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, 

k) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania 

lokalnych tradycji i sztuki, 

l) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 

m) przeciwdziałanie bezrobociu, 

n) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 

o) upowszechnianie i wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami realizującymi 

Program Leader lub podobne w kraju i za granicą. 

§ 9 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

a) realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym w 

szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 

b) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, 

targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, służące zwłaszcza promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej, 
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c) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym 

opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, 

materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i 

rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 

d) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych związanych z realizacją wypracowanej strategii, 

e) tworzenie punktów informacji, wymianę doświadczeń, doradztwo, poradnictwo i wsparcie 

organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. 

2. Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się również poprzez: 

a) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi 

w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

b) prowadzenie działalności naukowo – badawczej, 

c) wspieranie inicjatyw innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Stowarzyszenia, 

d) podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki regionalnej, 

e) promocję regionu i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych i telewizyjnych, a 

także z wykorzystaniem Internetu i innych innowacyjnych środków przekazu, 

f) prowadzenie innych działań służących do realizacji celów statutowych. 

3. Stowarzyszenie realizując swoje cele uwzględnia ochronę środowiska i walorów naturalnych 

krajobrazu oraz rozwój turystyki, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

§ 10 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych jako Lokalna Grupa Działania 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zgodnie z ustawą 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 późn. zm.). 

2. Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Katalog działalności pożytku publicznego 

(odpłatnej i nieodpłatnej) według PKD opracowuje Zarząd. 
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Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

§ 12 

Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1. osoba fizyczna, która: 

a) jest pełnoletnia, 

b) spełnia warunki określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o towarzyszeniach, 

c) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) działa na rzecz obszarów wiejskich, 

e) złoży deklarację członkowską, 

2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która: 

a) wykonuje działalność związaną z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, 

c) złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną 

w LGD. Jednostka samorządu terytorialnego wskazuje osobę reprezentującą tylko w 

przypadku, jeżeli nie jest nią jej organ wykonawczy. 

§ 13 

Nabycie członkostwa Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu.  
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§ 14 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

a) propagować cele statutowe Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

b) przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie,  

e) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma 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) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach kulturalnych.                   

§ 15 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i 

pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia lub regionu. Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały 

Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby, której honorowe członkostwo ma 

być nadane.  

§ 17 

1. Członkowie   wspierający   i   honorowi   posiadają   prawa   członka   zwyczajnego,   z   

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

2. Członkowie  wspierający  i  honorowi  mają  prawo  brać   udział  –  z  głosem  doradczym   –  

w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia, na zaproszenie tych władz. 
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3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem 

uiszczania składek członkowskich, z którego to obowiązku są zwolnieni. 

§ 18 

1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek usunięcia członka lub 

wygaśnięcia członkostwa. 

2. Usunięcie członka może nastąpić w przypadku: 

a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  

c) nieuiszczenia składek członkowskich za okres 6 miesięcy. 

3. Usunięcie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej  

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu. 

4. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie usunięcia członka z powodu nieuiszczenia składek 

członkowskich, Zarząd jest obowiązany wezwać członka do uregulowania zaległości w 

terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Uchwałę o usunięciu członka Zarząd podejmuje po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.  

5. Członkowie w każdym czasie mogą złożyć Zarządowi oświadczenie woli o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

6. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu, w następujących 

przypadkach: 

a) upływu terminu wypowiedzenia członkostwa, 

b) śmierci osoby fizycznej lub jej ubezwłasnowolnienia, 

c) utraty osobowości prawnej, likwidacji osoby prawnej. 

§ 19 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie usunięcia członka lub stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa 

członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
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Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 20 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Rada LGD. 

2. Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia t.j.: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie 

LGD nie może być łączone. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady LGD  

wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

5. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego organów Stowarzyszenia, organom tym 

przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego. 

6. Członek organu pochodzący z kooptacji pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania. 

Zarząd, zwołując Walne Zebranie, jest zobowiązany w jego porządku obrad ująć wybór 

członka organu. 

7. Liczba członków organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu tego 

organu. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 21 

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: 

a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym, 



9 

 

b) członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia- z głosem 

doradczym. 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący zebrania wybierany każdorazowo 

spośród członków Walnego Zebrania Członków. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 

wszystkich członków w formie elektronicznej (o ile członek wyrazi zgodę i wskaże adres 

emaliowy) lub zwyczajowo przyjętej, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania 

zwyczajnego lub na 7 dni przed terminem Zebrania nadzwyczajnego.  

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim 

terminie. Drugi termin wyznaczany jest w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie.  

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje 

jeden głos.  

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie powiększenia terenu działania Stowarzyszenia. 

3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia – Zarządu, Rady LGD i Komisji 

Rewizyjnej. Powoływanie członków władz Stowarzyszenia powinno być dokonane nie 

później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji poprzedniego składu organu. Jednak 

wybór nowych władz skutkuje z dniem upływu kadencji poprzedniego składu danego 

organu. Wybór członków władz stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym. 

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 
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5. Udzielanie upoważnień Zarządowi do formalnego reprezentowania Walnego Zebrania 

Członków w sprawach wymagających uzupełnień i korekt. Upoważnienie jest udzielane 

jednorazowo w formie uchwały w danej sprawie. 

6. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi, 

7.  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady LGD. 

8. Zatwierdzanie regulaminów organizacji pracy poszczególnych organów Stowarzyszenia. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów 

i przeznaczeniu majątku po likwidacji. 

11. Uchwalanie zmian Statutu.  

§ 24 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek Rady LGD, 

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

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni 

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 litera b,c i d. Do zawiadomienia o 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Zarząd dołącza porządek obrad. Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami ujętymi w porządku obrad.  

 

Zarząd Stowarzyszenia  

§ 25 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym 

Zebraniem. 

2. Zarząd jest organem wykonawczym. 

3. Zarząd jest organem kadencyjnym. Okres kadencji wynosi 4 lata. Członkostwo w Zarządzie 

wygasa po upływie kadencji, bez potrzeby podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania, 
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jednakże nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego składu Zarządu przez Walne Zebranie 

Członków. 

4. Zarząd składa się z od 5 do 12 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.  

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

popełnione umyślnie. 

6. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa i dwóch Wiceprezesów i Skarbnika. 

7. W składzie Zarządu przedstawiciele jednego powiatu nie mogą stanowić więcej niż 50% 

składu Zarządu. 

8. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji członka Zarządu i pracownika biura 

Stowarzyszenia. 

9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 

10. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

11. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.  

12. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący Rady lub wskazani przez nich członkowie organów, a także zaproszeni 

członkowie Stowarzyszenia.  

13. Walne Zebranie Członków w każdym czasie w trakcie kadencji może odwołać Zarząd  lub 

jego poszczególnych członków:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek  Komisji Rewizyjnej,  

c) na wniosek ( pisemny)  15 członków. 

14. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wykonywania funkcji, 

b) naruszenia postanowień Statutu, 

c) innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie funkcji. 
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§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz usunięcia członków, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Walnego Zebrania Członków o nadanie 

członkostwa honorowego, 

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

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

g) przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków, 

h) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

i) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym ogłaszanie konkursów, przyjmowanie 

wniosków i przedkładanie ich Radzie LGD, celem dokonania wyboru projektów do 

realizacji w ramach LSR, 

j) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR, z 

wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady LGD, 

k) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnienie innych 

pracowników do Biura, 

l) ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 

m) ustalenie regulaminów funkcjonowania Biura Stowarzyszenia. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest 

upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa. 

3. Sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji innego organu Stowarzyszenia należą do 

kompetencji Zarządu. 
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Komisja Rewizyjna 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa popełnione umyślnie. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  z tytułu 

zatrudnienia. 

5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wykonywania funkcji, 

b) naruszenia postanowień Statutu, 

c) innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie funkcji. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu.  

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego prze Walne Zebranie 

Członków. 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

9. Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej mają prawo 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w roku, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c) opiniuje wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia, 
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d) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

e) składanie, na Walnym Zebraniu Członków, wniosków o udzielenie absolutorium 

Zarządowi i Rady LGD, 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

Rada LGD 

§ 28 

1. W skład Rady LGD wchodzi od 16 do 35 członków wybieranych i odwoływanych przez 

Walne Zebranie Członków. 

2. Rada LGD w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 34  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

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  – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych 

odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje 

pozarządowe – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Członek Rady LGD traci swój mandat w przypadku: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) zrzeczenia się funkcji, 

c) odwołania z funkcji. 

4. Regulamin Rady LGD zatwierdza Walne Zebranie członków. 

5. Decyzje o odwołaniu z funkcji członka Rady LGD podejmuje Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu lub na wniosek ¼ członków Rady LGD lub 15 członków Walnego Zebrania 

Członków. 

6. Przesłankami stanowiącymi podstawę odwołania z funkcji członka Rady LGD są: 

a) nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, 

b) niezachowanie zasady bezstronności przy ocenie wniosków. 
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7. Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących wybierają spośród siebie członkowie 

Rady LGD. 

8. Przewodniczący Rady LGD zwołuje posiedzenia Rady LGD i im przewodniczy. 

9. Uchwały Rady LGD podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby jej członków. 

10. Członek Rady LGD nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie czy Komisji 

Rewizyjnej. 

11. Zasady działania Rady LGD ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

12. Do wyłącznej kompetencji Rady LGD należy wybór operacji, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym 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, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę 

Działania lokalnej strategii rozwoju i ustalenie kwoty wsparcia – zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 29 

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

pochodzących z ofiarności prywatnej, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności 

oraz ofiarności publicznej.  

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 30 

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego. 

§ 31 

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

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawnych. 

2. Zmiana Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków uprawnionych do głosowania. 

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a 

także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie 

najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po 

zaspokojeniu jego zobowiązań.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach.  

 

 


