Załącznik do Uchwały Nr 95 z dnia 18.12.2015
Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia
LGD ” Górna Prosna”

Statut Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania
„Górna Prosna”
- tekst jednolity z dnia 18.12.2015
§1
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu
terytorialnego, o charakterze niezarobkowym, którego celem w szczególności jest:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej,
3) opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
4) odnowa i rozwój wsi,
5) podnoszenie świadomości mieszkańców wsi,
6) podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania lokalnej grupy działania,
7) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym podejmowanie działań
zmierzających do utworzenia lub modernizacji bazy informacji turystycznej,
8) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa
przyrodniczego i krajobrazowego,
9) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
11) wspieranie przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.
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.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sternalice gm. Radłów.
2. Dla sprawowania nadzoru nad Stowarzyszeniem, ze względu na jego siedzibę, właściwy jest
Marszałek Województwa Opolskiego.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w tym m.in.: ustawy

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 173),
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
(Dz. Urz. UE L 347, poz. 487 z 20.12.2013); ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,
2) dążenie do uzyskania dofinansowania swoich celów,
3) organizowanie szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i warsztatowym,
4) udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, ksero i faxu oraz
organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie objętym
działalnością lokalnej grupy działania,
5) promocję lokalnej twórczości, kultury, sztuki i rękodzieła artystycznego, w tym
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
6) przygotowywanie i wydawanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru
objętego lokalną strategią rozwoju,
7) budowę, rozbudowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa
biegowego, tras rowerowych, dydaktycznych ścieżek spacerowych,
8) prowadzenie badań, gromadzenie danych, uporządkowywanie, oznakowanie miejsc
charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu, remont świetlic
wiejskich i zakup ich wyposażenia,
9) nawiązywanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania działającymi na terenie Polski
i zagranicy poprzez organizację wyjazdów studyjno-integracyjnych i szkoleniowych dla

tych LGD oraz uczestnictwo w takich wyjazdach organizowanych przez inne LGD.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii
rozwoju, a także w zakresie określonym w § 1 i § 7 ust. 1 Statutu.

§8
Stowarzyszenie realizując swoje cele opiera się na pracy społecznej członków oraz na pracy
zatrudnionych pracowników. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może również
powierzyć wykonanie poszczególnych zadań osobom trzecim.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, w tym jednostki
samorządu terytorialnego.
§ 10
Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 12
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka - osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
3) wykluczenia przez Zarząd wskutek:

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, uchwał i regulaminów
organów Stowarzyszenia,
b) zalegania z zapłatą składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych Walnych
Zebraniach Członków,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego interesom,
e) pozbawienia członka praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku
sądowego,
f) choćby częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
g) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 13
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia przysługuje wykluczonemu
członowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana
na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 14
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 15
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w skład którego wchodzą
wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeb przez Zarząd Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy albo z inicjatywy Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia, w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku na

piśmie w tym zakresie.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w braku
takiego quorum, w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później
- bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut
stanowi inaczej.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem
doradczym zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu , Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian w statucie,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia lub diet za udział w pracach organów
Stowarzyszenia oraz zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia władz Stowarzyszenia i kosztów
podróży służbowych dla członków tych organów.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu, odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, a w braku
wymaganego quorum, bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 1/4 członków
uprawnionych do głosowania w drugim terminie, wyznaczonym na zasadach określonych w ust.
3.
7. Każdemu zwyczajnemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków
jeden głos.
§ 17
1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Członków
Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, decydując o funkcjach w
Zarządzie obejmowanych przez poszczególnych członków.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy w
szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zaciąganie zobowiązań majątkowych, za wyjątkiem zbywania i nabywania nieruchomości, które
wymagają uprzedniej zgody Walnego Zebrania,
4) dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych w statucie oraz
zgodnie z innymi uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków
zwyczajnych,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zebrania,
10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i innych aktów
normatywnych w tym regulaminów,

11) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Stowarzyszenia,
12) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
13) ustalania zasad czynności biurowych Stowarzyszenia, w szczególności wydawanie instrukcji
kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów księgowych i innych dokumentów wynikających z
przepisów prawa, albo niezbędnych dla prawidłowego toku prowadzenia spraw Stowarzyszenia,

14) opracowywanie i uchwalanie wszelkich zmian Lokalnej Strategii Rozwoju lub jej
załączników, z wyjątkiem uchwalania kierunków i programu działania Stowarzyszenia
zastrzeżonych w § 16 ust. 5 pkt 1 Statutu na rzecz Walnego Zebrania Członków,
15) wykonywanie innych działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
16) zatwierdzanie i zmiany lokalnych kryteriów wyboru wniosków do dofinansowania i wszystkich
procedur związanych z wdrażaniem LSR,
17) powoływanie doraźnych zespołów i grup roboczych oraz określenie ich zadań,

18) opracowywanie dokumentów strategicznych, planów działania oraz sprawozdań,
19) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, a w tym do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie, z tym że jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes
Zarządu.
5. Tryb pracy Zarządu szczegółowo określa regulamin uchwalany przez Zarząd
i zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

§ 18
1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.
2. Pracowników Biura zatrudnia Kierownik Biura.
3. Biuro pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzany przez Zarząd.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 2 do 4 członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) ocena sprawozdań przedkładanych Walnemu Zebraniu Członków przez Zarząd
i Radę,
3) występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 20
1. Rada jest wybierana spośród członków Walnego Zebrania i liczy od 5 do 15 osób.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i
gospodarczych oraz mieszkańców, z tym że przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru
operacji co najmniej 50% głosów musi pochodzić od partnerów niebędących instytucjami
publicznymi. Ponadto na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone
zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie mogą posiadać w Radzie więcej
niż 49 % praw głosu.
3. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
pracownikiem LGD.
4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9
rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013, zwanych dalej „operacjami”, które mają być
realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art.
34 ust. 3 lit. f rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013.
5. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Rady określa regulamin organizacyjny uchwalany
przez Radę i zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.
§ 21
W razie konieczności uzupełnienia składu osobowego organów Stowarzyszenia w czasie trwania
ich kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
dwóch tygodni od dnia zdarzenia powodującego przeprowadzenie uzupełniających wyborów.
§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz wszelkie prawa
majątkowe.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) darowizny,
c) zapisy,
d) subwencje,
e) dotacje,
f) dochody z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa,
w tym ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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