Statut
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region
Południe, zwane dalej Stowarzyszeniem, nazwa skrócona brzmi Stowarzyszenie LGD Region Południe.

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz ustawy Prawo
o stowarzyszeniach

z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi

zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu przepisów
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 (EFRROW).

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dobrzyń nad Wisłą w województwie kujawsko –
pomorskim.

§ 4.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności obszar
dziesięciu gmin Ziemi Dobrzyńskiej: Czernikowo, Bobrowniki, Lipno Miasto, Lipno, Kikół, Chrostkowo,
Wielgie, Tłuchowo, Skępe, Dobrzyń nad Wisłą.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 6.
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1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej.

2.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.

3.

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuję członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

4.

Wysokość wynagrodzenia ustala zarząd.

§ 7.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

§ 8.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

§ 9.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności:
1. stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
2. promocja obszarów wiejskich,
3. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii
Europejskiej,
4. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania
programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
5. mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich,
6. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
obszarów wiejskich,
7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
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8. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz
krajowym.
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
11. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
12. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
13. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
14. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałaniu
zmianom klimatu,
15. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu,
16. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie
działalności Stowarzyszenia,
17. stwarzanie warunków dla powstawania nowych produktów i atrakcji turystycznych,
18. organizacja szkoleń i konferencji,
19. promocja i rozwój turystyki wiejskiej,
20. monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki na obszarze Ziemi Dobrzyńskiej.

§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wdrażanie projektów finansowanych z funduszy pomocowych UE oraz innych źródeł
zewnętrznych,
2. przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów
środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
3. organizowanie spotkań grup dyskusyjnych

mających na celu informowanie mieszkańców

o możliwych drogach rozwoju gospodarczego regionu,
4. zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych
i dyskusyjnych,
5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi

w

zakresie

objętym

celem

Stowarzyszenia

na

poziomie

krajowym

i międzynarodowym,
6. promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów
wiejskich
7. prowadzenie doradztwa związanego z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
8. organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.
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9. prowadzenie działalności promocyjnej regionu (np. wydawanie broszur, folderów, plakatów
reklamowych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i publikowanie innych
materiałów reklamowych),
10. prowadzenie szkoleń i doskonalenie kadr,
11. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania określonych w prawie
polskim i prawie Unii Europejskiej.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12 .
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym
jednostki samorządu terytorialnego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna zainteresowana jego
działalnością, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba
prawna przystępuje do Stowarzyszenia na podstawie uchwały o przystąpieniu wydanej przez uprawiony do
tego organ i jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zamieszkała na terenie jednej z wymienionych gmin:
Czernikowo, Bobrowniki, Lipno Miasto, Lipno, Kikół, Chrostkowo, Wielgie, Tłuchowo, Skępe, Dobrzyń
nad Wisłą, która złoży deklarację członkowską oraz wystawiony na piśmie list referencyjny od dwóch
członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być również osoba fizyczna zamieszkała poza
terenem gmin określonych w ust. 1, dokumentująca się kwalifikacjami i dwuletnim doświadczeniem
z zakresu planowania, wdrażania i rozliczania przedsięwzięć dofinansowywanych przy udziale środków
pomocowych, w szczególności Unii Europejskiej, która utożsamia się z działalnością Stowarzyszenia.
2a. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
3. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Zarząd stowarzyszenia zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem wskaźników
reprezentatywności określonych w wytycznych programu RLKS oraz politykach horyzontalnych Unii
Europejskiej.

§ 14.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
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a)

czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz

Stowarzyszenia,
b)

uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

c)

wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących

działalności Stowarzyszenia;
d)

uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia;
e)

korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

f)

uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)

regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 punkty b)-f) oraz obowiązki określone
w ust. 2 punkty a)-b).
4. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w spotkaniach statutowych
władz Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem
Stowarzyszenia, zgłoszonej na co najmniej 3 miesiące przed rezygnacją,

2)

śmierci członka, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych
w przypadku osób fizycznych oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

3)

pozbawienia praw publicznych,

4)

skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu, obowiązków
członka Stowarzyszenia lub zachowania naruszającego dobre imię Stowarzyszenia.

2. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków

skreślonemu członkowi

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia
doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
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Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej i członków Rady
Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, większością kwalifikowaną ¾ głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
3. Poszczególni członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Rady Stowarzyszenia
mogą zostać odwołani w głosowaniu jawnym, większością kwalifikowaną 3/4 głosów,

przy

obecności co najmniej 1/2 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
3a. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego
bezwzględną większością głosów.
4. Do Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia i Rady Stowarzyszenia mogą być wybierani
wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku
małżeńskim, ani też stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów statutowego
składu Zarządu.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są jednomyślnie.
8. Uchwały Rady Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
9. Można być członkiem wyłącznie jednego z organów Stowarzyszenia, o których mowa
w § 16 ust. 1 punkty 2)-4).

§ 18
W przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu zgodnie z § 16, skład osobowy organów
Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 19
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia.
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§ 20
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3.

Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym,

bezwzględną większością głosów obecnych członków.
4.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, raz w roku, w terminie do 30

czerwca, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, w szczególnie uzasadnionych

przypadkach na wniosek:
1) co najmniej 3 członków Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) Rady Stowarzyszenia,
4) ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane w terminie 7 dni od dnia

zgłoszenia stosownego wniosku.
7.

W przypadku braku zwołania Walnego Zebrania w wymaganym terminie, Walne Zebranie

może zwołać Komisja Rewizyjna.
8.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których

zostało zwołane.
9.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków organ zwołujący

powiadamia pisemnie członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
10.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia ,
chyba że Statut stanowi inaczej.
11.

Każdemu zwyczajnemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu

Członków przysługuje jeden głos.
12.

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie po

upływie 30 min. od zwołania Walnego Zebrania Członków. Zebranie w drugim terminie jest
upoważnione do podejmowania uchwał także w przypadku braku kworum. Z wyłączeniem
wyborów władz Stowarzyszenia i zmian statutu.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
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3) wybór i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz członków wszystkich
organów Stowarzyszenia,
4) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach programów
operacyjnych oraz Lokalnej Strategii Rozwoju,
9) uchwalanie budżetu,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) podejmowanie decyzji w każdej sprawie podniesionej pod obrady we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
12) zatwierdzanie regulaminu Rady LGD
13) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Kryteriów Wyboru Operacji projektów do
realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

§ 22
1.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem zarządczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków: Prezesa, Wiceprezesa i 3 członków.

3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes,
z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu.

4.

W razie upłynięcia kadencji Zarządu mandat wszystkich członków Zarządu (w tym Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu) wygasa z momentem wyboru nowego Zarządu.

§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)

przygotowanie projektu i realizacja budżetu Stowarzyszenia,

3)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5)

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

6)

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
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8)

zatwierdzanie i uchwalanie Regulaminu Pracy i Płacy Biura LGD oraz innych regulaminów
wynikających z przepisów prawa

9)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

10)

powoływanie w razie potrzeb komisji problemowych,

11)

wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie poszczególnych

członków Rady lub całego składu.
12)

wprowadzanie i uchwalanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Kryteriach Wyboru

Operacji, Regulaminie Rady oraz innych dokumentach zawiązanych ze wdrażaniem Lokalnej
Strategii Rozwoju
§ 24
1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli

nad jego działalnością.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego.

3.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w dniu powołania Komisji

Rewizyjnej. W toku pierwszego posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród
siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 25
Do

zakresu

działania

Komisji

Rewizyjnej

należy

kontrolowanie

całokształtu

działalności

Stowarzyszenia.

§ 26

1. Rada składa się z piętnastu

członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego

i Członków Rady.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 %
praw głosu
3. Rada jest organem decyzyjnym, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają
być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia.
4. Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady.
5. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

.
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Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze.

§ 28
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)

składki członkowskie,

2)

darowizny, zapisy i spadki,

3)

wpływy z działalności Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody

z majątku Stowarzyszenia),
4)

dotacje, subwencje,

5)

środki pochodzące z ofiarności publicznej.

§ 29
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów, przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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