
UCHWAŁA NR XLVI/513/14
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.15 ust.1 i ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz.173)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Rada Miejska Orzesze wyraża wolę przystąpienia Gminy Orzesze do Stowarzyszenia pod nazwą 
Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku” z siedzibą w Gierałtowicach jako członka zwyczajnego, na warunkach 
określonych w Statucie tego Stowarzyszenia.

2. Wstępny projekt statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku” stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do reprezentowania Gminy Orzesze w Zebraniu 
Założycielskim Stowarzyszenia oraz dokonania w imieniu Gminy Orzesze czynności niezbędnych dla uchwalenia 
statutu i powstania Stowarzyszenia.

2. Burmistrz Miasta Orzesze uprawniony jest również do podejmowania decyzji w sprawie zmian projektu 
statutu, o ile taka konieczność wystąpi w trakcie Zebrania Założycielskiego, a także na etapie rejestracji lub zmian 
statutu w trakcie funkcjonowania Stowarzyszenia, po jego zarejestrowaniu.

§ 3. Gmina Orzesze będzie reprezentowana na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „po Sąsiedzku” przez Burmistrza Miasta Orzesze lub osoby przez niego upoważnione.

§ 4. Burmistrz Miasta Orzesze może w zakresie swego umocowania udzielać dalszych pełnomocnictw.

§ 5. Składki członkowskie, z tytułu członkostwa Gminy Orzesze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„po Sąsiedzku” opłacane będą z budżetu Gminy Orzesze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej Orzesze

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/513/14

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”
STATUT

Gierałtowice 06.05.2014r.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Stowarzyszenie działające na bazie niniejszego Statutu zwane dalej „Stowarzyszeniem” nosi nazwę: 
Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu LGD „po Sąsiedzku”.

3. Stowarzyszenie w kontaktach międzynarodowych może używać anglojęzycznej nazwy, która brzmi:

Local Action Group in a „neighbourly manner”

§ 2. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Gierałtowice.

2. Terenem działalności jest obszar gmin: Gierałtowice, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

3. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność na całym 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych 
i gospodarczych.

§ 3. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855, z późn.zm.);

b) ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.173);

c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE. L. 05.277.1 
z późn.zm.);

d) niniejszego Statutu.

§ 4. Stowarzyszenie używa oznak oraz pieczęci zawierających nazwę lub skrót nazwy Stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i małomiasteczkowych;

2. Aktywizowanie ludności obszarów wiejskich i małomiasteczkowych.

3. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie.

4. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zastosowania nowych technologii;

b) budowy i modernizacji infrastruktury technicznej;

c) popularyzacji produktów lokalnych;

d) ochrona, promocja i właściwe wykorzystanie środowiska naturalnego, krajobrazu czy zasobów historyczno – 
kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju.

e) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszarów wiejskich 
i małomiasteczkowych.

5. Wspomaganie rzeczowe i finansowe osób prawnych i fizycznych.
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6. Wnioskowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych problemów społecznych.

7. Aktywny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, reprezentowanie gmin i regionu w kraju 
i poza granicami.

8. Inicjowanie współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej.

9. Rozwijanie wśród mieszkańców zaangażowania społecznego dla dobra gmin i ich mieszkańców.

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie konkursów grantowych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Organizowanie różnorodnych tematycznie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, studiów 
podyplomowych, dyskusji, odczytów, targów i festynów dla szerokiego grona odbiorców.

3. Organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych dla społeczności lokalnej.

4. Pozyskiwanie źródeł finansowania i realizację projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich 
i małomiasteczkowych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetów samorządów terytorialnych oraz 
innych instytucji państwowych i prywatnych.

5. Podejmowanie działań informacyjnych na temat integracji Polski z Unią Europejską.

6. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym 
i międzynarodowym.

7. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych związanych 
z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

8. Współpracę z organizacjami społecznymi, kulturalnymi, religijnymi, etnicznymi, mniejszościami 
narodowymi oraz fundacjami.

9. Tworzenie programów mających na celu koordynowanie i wdrażanie rozwiązań w codziennym życiu 
społecznym.

10. Przeprowadzanie projektów badawczych oraz badań opinii publicznej.

11. Wydawanie własnej gazety informującej o działalności Stowarzyszenia oraz informującej o kierunkach 
działania.

12. Profesjonalne kształcenie nauczycieli, pedagogów, wolontariuszy i trenerów.

13. Organizowanie spotkań, zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży 
ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

14. Organizowanie spotkań, kursów, szkoleń i innych form działań dla osób które:

a) utraciły pracę;

b) poszukują pracy;

c) zagrożone są bezrobociem w wyniku restrukturyzacji przemysłu;

d) chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzyć wiedzę i umiejętności.

15. Wspomaganie ośrodków, wyposażenie w odpowiednie urządzenia oraz kształcenie kadry.

16. Wydawanie skryptów, broszur edukacyjnych i szkoleniowych przy realizacji programów naukowych 
i edukacyjnych.

17. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 i innych programach.

18. Inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia.
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III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna ze szczególnym uwzględnieniem 
jednostek samorządu terytorialnego.

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

§ 10. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;

b) osoba prawna, działająca przez swojego przedstawiciela, przy czym przedstawicielem osoby prawnej nie może 
być osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce 
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która złoży deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia wraz 
z oświadczeniem o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11. 1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie 
o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek. W deklaracji podaje dane zawierające:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania, numer 
PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, numer REGON, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego 
rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru oraz uchwałę stosownego organu udzielającego zgody na 
wstąpienie do Stowarzyszenia oraz wskazanie swojego przedstawiciela.

2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej 
decyzji Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 
1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów statutowych Stowarzyszenia;

b) składania do organów Stowarzyszenia wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszania;

c) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym 
i szkoleniowym;

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;

e) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
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§ 13. 1. Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

a) udziału w posiedzeniach organów statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym;

b) składania do organów Stowarzyszenia wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszania;

c) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym 
i szkoleniowym;

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 14. 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu Stowarzyszenia;

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną,

c) ubezwłasnowolnienia członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo utraty praw publicznych;

d) likwidacji członka będącego osobą prawną;

e) wykluczenia członka w przypadku:

- postępowania sprzecznego z niniejszym statutem lub uchwałami organów Stowarzyszenia;

- nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

- działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd Stowarzyszenia 
w formie uchwały.

3. Wykluczenie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały 
Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 
O treści uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w ustępie 2 i 3 przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia 
o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w tym zakresie jest ostateczna 
i podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15. Organami władzy Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Rada;

4. Komisja Rewizyjna;

§ 16. 1. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy liczby członków, za wyjątkiem uchwał określonych w § 24 pkt.2.

2. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał 
w sprawach personalnych.

§ 17. 1. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. W trakcie kadencji członek organu władzy 
Stowarzyszenia może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków.
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2. W razie odwołania lub zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Zarządu, członka Rady lub członka Komisji 
Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające.

3. Zmian w składzie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków zwołuje się:

a) w pierwszym terminie – z datą podaną w zawiadomieniu;

b) w drugim terminie – nie wcześniej niż 30 minut po upływie pierwszego terminu.

§ 19. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, 
z powiadomieniem członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie zebrania oraz o proponowanym porządku obrad.

§ 20. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:

1) Zarząd Stowarzyszenia w razie potrzeby lub na żądanie:

a) Komisji Rewizyjnej

b) Minimum 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2) Komisja Rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia 
żądania i nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia członków Stowarzyszenia o zebraniu.

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków musi zawierać przyczyny zwołania 
nadzwyczajnego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Ustalenie Statutu i wprowadzanie w nim zmian.

2. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.

6. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

7. Określanie wysokości składki członkowskiej.

8. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków.

9. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym zatwierdzenie procedur i kryteriów określonych 
w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. pkt 9 Zakresu 
Lokalnej Strategii Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.861) z zastrzeżeniem § 19 ust.3 pkt 11.
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10. Uchwalanie lokalnych kryteriów wyboru projektów, które będzie stosowała Rada przy wyborze projektów 
do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z art.15 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.173).

11. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia przez Zarząd.

12. W razie powstania szkód i strat rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie uchwał w sprawach ich 
pokrycia.

13. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych krajowych i międzynarodowych 
organizacji społecznych i gospodarczych.

14. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia

15. Powołanie Komisji Likwidacyjnej.

§ 22. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał:

1. W pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

2. W drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23. 1. Uchwały w sprawie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy 
w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków.

2. Uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co 
najmniej 2/3 obecnych członków.

VI. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 24. Skład osobowy Zarządu liczy od 3 do 5 członków.

§ 25. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona:

- Prezesa Zarządu

- Wiceprezesa Zarządu

- Członków Zarządu

§ 26. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub 
pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 27. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Ustalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie polityki finansowej i gospodarczej 
Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia.

7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.

9. Ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników.

10. Ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Stowarzyszenia.

Id: F5695131-BC1E-43CC-B5C7-56C6808628B6. Podpisany Strona 7



11. Ustalanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zasad dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.

12. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych dokumentów wymaganych PROW na lata 2014–
2020 oraz innych aktów prawnych, celem przystąpienia Stowarzyszenia do konkursu na wybór Lokalnej Grupy 
Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

13. Dokonywanie zmian lub aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie:

a) zmian w budżecie, harmonogramie i tabeli wskaźników;

b) możliwości wykorzystania oszczędności z poprzednich naborów;

c) dostosowania brzmienia dokumentu do zmian w przepisach prawa, których wprowadzenie jest obowiązkowe dla 
LGD.

14. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z PROW.

15. Opracowanie wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów w celu pozyskania środków na 
realizację celów Stowarzyszenia z innych krajowych i zagranicznych programów pomocowych.

16. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

17. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

18. Podejmowanie uchwał w sprawie wyodrębnienia część majątku Stowarzyszenia i zawiązania 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

19. Podejmowanie uchwał w sprawie wyodrębnienia część majątku Stowarzyszenia i przystąpienia do spółek 
lub spółdzielni.

§ 28. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

§ 29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

VII. RADA STOWARZYSZENIA

§ 30. 1. Skład osobowy Rady liczy od 5 do 7 członków.

2. W skład Rady wchodzi minimum po jednym przedstawicielu z terenu każdej z gmin: Gierałtowice, 
Ornontowice, Orzesze i Wyry, w tym co najmniej:

a) 50 % członków Rady składa się z podmiotów, o których mowa w art.6 ust.1 lit.b i c rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub ich przedstawicieli, czyli partnerów gospodarczych 
i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn kobiet, działających na obszarze którego 
dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju (parytet równowagi sektorów);

b) 50 % członków Rady powinny stanowić osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym Lokalną 
Strategią Rozwoju przez okres co najmniej 12 miesięcy przed ich powołaniem;

c) 50 % członków Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków pomocowych – krajowych lub zagranicznych (z zakresu rozwoju obszarów 
wiejskich finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);

3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 
umyślnie.

4. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej 
w związku małżeńskim.
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§ 31. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona:

- Przewodniczącego Rady;

- Wiceprzewodniczącego Rady;

- Sekretarza Rady;

- Członków Rady.

§ 32. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

1. wybór operacji (projektów) zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE I277 z 21.10.2005r. str.1), które mają być realizowane w ramach 
opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju;

2. wnioskowanie za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji (projektów), do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
zgodnie z art.15 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.173);

3. uchwalanie regulaminu Rady;

§ 33. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

VIII. KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 34. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków.

§ 35. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybierana ze swego grona:

- Przewodniczącego Komisji

- Członków Komisji

§ 36. Wybór członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili 
ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 37. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego Członkowi Komisji przysługuje 
prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 38. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu Stowarzyszenia.

2. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) Ochrona mienia Stowarzyszenia.

b) Kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu Stowarzyszenia

c) Kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Zarządu

d) Rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia, w tym uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków 
Stowarzyszenia.

e) Okresowa kontrola opłacania składek przez członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz 
ustosunkowuje się do działalności Zarządu Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej oraz stanu 
majątku Stowarzyszenia.
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§ 39. Komisja rewizyjna orzeka w pełnym składzie.

§ 40. W przypadku stwierdzenia, że Zarząd Stowarzyszenia w swej działalności finansowej nie przestrzega 
przepisów prawa lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna zawiesza 
Zarząd Stowarzyszenia w działalności, zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zgodnie z § 20 ust.1 pkt 
2 , ust.2, 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia.

IX. FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 41. Stowarzyszenie posiada fundusz, na który składają się:

1. Składki członkowskie.

2. Wpływy z działalności statutowej odpłatnej.

2. Wpływy z działalności gospodarczej.

3. Dotacje i subwencje.

4. Darowizny, zapisy i spadkobrania.

5. Środki wypracowane przez członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia.

6. Wpływy ze zbiórek publicznych.

7. Wpływy z innej działalności stowarzyszenia

§ 42. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną w zakresie: edukacji, kultury, kultury 
fizycznej i sportu, pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu, profilaktyki 
zdrowotnej, profilaktyki uzależnień na których fundusze pochodzą z dotacji, subwencji, grantów i innych 
przychodów ze środków publicznych i prywatnych z kraju i z zagranicy.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną w szczególności w zakresie:

b) wydawnictw;

c) handlu;

d) usług;

e) produkcji;

f) wynajmu obiektu;

g) wynajmu pomieszczeń;

h) wynajmu powierzchni pod reklamę;

i) organizowania i prowadzenia imprez i wystaw;

j) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, debat, sympozjów, sesji 
naukowych, studiów podyplomowych, dyskusji, odczytów, targów i festynów;

k) organizowania i prowadzenia badań opinii publicznej i rynku;

l) prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa;

m) organizowania i prowadzenia ośrodków zdrowia, domów porodowych, poradni zdrowia psychicznego 
i warsztatów psychoterapeutycznych, domów seniora i placówek opiekuńczo–pielęgnacyjnych, z której czysty 
zysk przeznaczony będzie na działalność statutową.

§ 43. 1. W celu działalności gospodarczej Stowarzyszenie może wyodrębnić część majątku dla:

a) zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

b) przystąpienia do spółek lub spółdzielni.

2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 
i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
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§ 44. W zakresie wynikającym z działalności Statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania.

§ 45. 1. Oświadczenia woli, zobowiązanie majątkowe i dokumenty finansowe podejmuje i podpisuje Prezes 
Zarządu.

2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu oświadczenia woli, zobowiązanie majątkowe i dokumenty 
finansowe podpisują dwaj członkowie Zarządu.

3. Pospisywanie oświadczeń woli, i zobowiązań majątkowych może zostać powierzone innej osobie na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa notarialnego.

X. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 46. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zgodnie z § 24 statutu.

§ 47. W celu przeprowadzenia rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję 
Likwidacyjną w składzie co najmniej trzech osób, która przejmuje obowiązki rozwiązanych: Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej

§ 48. Komisja likwidacyjna ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie 
wierzytelności. Do działalności Komisji Likwidacyjnej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu 
dotyczące Zarządu Stowarzyszenia.

§ 49. Rozwiązanie Stowarzyszenia powinno zostać zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały 
o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 
być przedłużony postanowieniem Komisji Likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze 6 miesięcy.

§ 50. Środki pieniężne oraz majątek trwały Stowarzyszenia po całkowitym rozliczeniu należności i zobowiązań 
należy przekazać na cele społeczne. W tym celu Komisja Likwidacyjna podejmuje stosowną uchwałę, w której 
określa cel i termin przekazania majątku Stowarzyszenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51. W przypadkach wątpliwych wykładni Statutu obowiązującej członków Stowarzyszenia dokonuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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