Tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 roku

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”, zwane
dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
osób prawnych i fizycznych o celach nie zarobkowych, mającym na celu:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin: Dobromierz,
Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej gmin wymienionych w pkt 1,
3) realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę
Działania (LGD).
2. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów określonych w §
1, ust.1, pkt 1 poprzez wspieranie działań na rzecz realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, w tym zastosowanie nowych technologii
oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego,
krajobrazu, zasobów historyczno - kulturowych dla potrzeb zrównoważonego
rozwoju.
3. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 2 dla obszarów gmin Dobromierz,
Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów następować
będzie poprzez:
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
2) wspieranie działań na rzecz realizacji wypracowanej LSR,
3) promocję,
4) mobilizowanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją mieszkańców.

1.
2.

3.
4.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Udanin.
Do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 1 ust.2 Stowarzyszenie posiada
Biuro Stowarzyszenia oraz zatrudnia pracowników merytorycznych zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje
pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo zgodnie ze wzorem określonym w
uchwale Zarządu oraz właściwymi przepisami.

§3
Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Dolnośląskiego.
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§4
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2019 poz.
713),
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U 2019 poz. 688),
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające 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,
4) 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 (EFRROW) i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,
5) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
wprowadzające przepisy przejściowe,
6) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca
2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).
7) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (Dz.U. 2018 poz. 627 z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. 2018 poz. 140 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
podobnym celu działania.
§6
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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Rozdział II.
Zasady działania Stowarzyszenia
§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i
edukacyjnym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,
d) przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym związanych z zasobami
obszaru, o którym mowa w § 1 ust.1,
e) przedsięwzięć związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów
dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci narodowej i innych o znaczącej
wartości dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust.1,
f) przedsięwzięć wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie i
promocję środowiska naturalnego dla obszaru o którym mowa w § 1 ust.1
2) wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej,
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
wspieranie działań
przedsiębiorców na obszarach wiejskich, o których mowa w § 1 ust.1. w
zakresie celów związanych z rozwojem turystyki, promowaniem produktów
lokalnych i rozwojem nowych technologii,
4) wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowo
- rekreacyjnych i kulturalnych, przedsięwzięć związanych z lokalną
działalnością sportową, turystyczną i rekreacyjną szczególnie skierowaną do
dzieci i młodzieży,
5) podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z krajowymi i
międzynarodowymi instytucjami w zakresie osiągania celu określonego w § 1
ust.3,
6) współpracę w ramach sieci instytucji na poziomie krajowym i
międzynarodowym,
7) prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji LSR według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach,
8) integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
10) organizowanie oraz finansowanie ze środków PROW 2014-2020 konkursów
grantowych na podstawie instrukcji oraz regulaminów zatwierdzonych przez
WZC,
11) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014- 2020),
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w
uchwale WZC.
3. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
§9
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać jednostki organizacyjne w
granicach prawem dopuszczalnych.
Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 10
1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszanie w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 11
Stowarzyszenie zrzesza następujących członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 12
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
3) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
4) śmierci,
5) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres 1 roku kalendarzowego.
2. Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.
3. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członka
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania
Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie zwyczajni
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba
prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która:
1) działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
2) wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
3) jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym,
społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
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obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego lub promowaniem równości szans,
4) złoży deklaracje członkowską.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) propagować cele działania LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
5) wypełniać zadania wynikające z posiadanych praw.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do władz Stowarzyszenia,
gdy jest osobą prawną,
3) składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności LGD.
Członkowie wspierający
§ 14
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne lub osoby
prawne zainteresowane działalnością LGD deklarujące pomoc finansową lub rzeczową
na rzecz Stowarzyszenia, której zasady zostaną przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać
Zarządowi
Stowarzyszenia
wnioski
dotyczące
działalności
Stowarzyszenia,
2) przedstawiać Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi wyznaczone osoby
fizyczne jako przedstawicieli partnerów społecznych do władz Stowarzyszenia.
Członkowie Honorowi
§ 15
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu może nadać tytuł Członka Honorowego.
2. Członek Honorowy ma prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem
doradczym.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 16
1. Oprócz członków określonych w § 11 do realizacji celów określonych w PROW w
działaniach mogą uczestniczyć organizacje, instytucje oraz inne podmioty i osoby
jako partnerzy
Stowarzyszenia na zasadach określanych regulaminem
zatwierdzonym w drodze uchwały przez Zarząd.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje Biuro Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Można być członkiem tylko jednego organu władz Stowarzyszenia.
3. Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 18
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia
Statutu nie stanowią inaczej.
Walne Zabranie Członków
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w danym roku lub na
pisemny wniosek 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny
sposób (SMS, poczta elektroniczna) co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności:
1) w pierwszym terminie: co najmniej połowy liczby członków uprawnionych
do głosowania,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu co najmniej 15 minut
po ustalonej godzinie pierwszego zebrania, bez względu na liczbę członków
uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi
Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia:
a) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualizacji oraz
kryteriów wyboru operacji,
b) udzielanie upoważnień Zarządowi do formalnego reprezentowania
Walnego Zebrania Członów w sprawach wymagających
wprowadzania zmian w LSR, uzupełnienia i korekt. Upoważnienie
jest udzielane w formie uchwały w danej sprawie,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w
ramach LSR opracowanej przez LGD,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi,
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4) uchwalanie zmian Statutu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
8) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu Rady,
9) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu
Członków jeden głos.
8. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w razie
jego nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej, każdorazowo na początku obrad
Walne Zebranie Członków ze swojego grona wybiera Przewodniczącego obrad i
protokolanta.
9. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie, którzy nie zostali
zawieszeni w czynnościach, oraz bez prawa głosu darczyńcy oraz osoby zaproszone
przez zarząd i/lub Walne Zebranie Członków. Członek zawieszony w czynnościach
ma prawo udziału w zgromadzeniu, podczas którego dyskutuje się nad uchwałą o jego
zawieszeniu. Ma on także prawo do zabrania głosu w tej sprawie.
10. Walne Zebranie Członków może zawsze, po podaniu przyczyn, zawiesić lub
wykluczyć ze stowarzyszenia jego członków. Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o zawieszeniu bądź wykluczeniu większością dwóch trzecich zebranych
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
11. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie Pełnomocnika Walnego Zebrania
Członków, który będzie pełnił w imieniu Walnego Zebrania Członków funkcję
pracodawcy dla Prezesa Stowarzyszenia. W szczególności Pełnomocnik Walnego
Zebrania Członków będzie:
1) podpisywał umowę o pracę z Prezesem Zarządu,
2) zlecał Prezesowi Stowarzyszenia wyjazdy służbowe.
3) zatwierdzał Prezesowi Stowarzyszenia urlop wypoczynkowy.
Pełnomocnik Walnego Zebrania Członków nie może być Członkiem Zarządu
Stowarzyszenia lub Członkiem Komisji Rewizyjnej.
Zarząd

1.

2.

§ 20
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, niniejszym statutem oraz przepisami prawa, reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją prace przed Walnym Zebraniem
Członków.
Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i 5 członków Zarządu wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia lub osób wskazanych jako reprezentanci osób prawnych zgodnie z §
13 ust. 3 pkt 2 Statutu.
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Funkcja Prezesa Zarządu może być funkcją etatową. Formę i warunki zatrudnienia
ustala Zarząd w drodze uchwały na posiedzeniu z udziałem Pełnomocnika Walnego
Zebrania Członków o którym mowa § 19 ust. 11.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) wykluczanie członków zgodnie § 12,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
8) opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
10) wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność
Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania
Członków,
11) opracowywanie i koordynowanie realizacji LSR oraz innych wymaganych
przepisami dokumentów,
12) pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji
PROW i innych źródeł.
14) sporządzanie sprawozdań finansowych,
15) opracowanie regulaminu prac Zarządu,
16) składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o odwołanie
poszczególnych członków Rady lub całego organu decyzyjnego.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do rozporządzenia prawem lub zaciągania
zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych
członków Zarządu łącznie.
6. Zobowiązania lub rozporządzenia prawem o których mowa w ust. 4 pkt. 9 do kwoty
30 000,00 zł może zaciągać jednoosobowo Prezes Zarządu.
7. W przypadku, gdy zobowiązania lub rozporządzenia prawem przekraczają kwotę
określoną w ust. 6, decyzja o zaciągnięciu zobowiązań podejmowana jest przez
Zarząd w drodze uchwały, której wykonanie powierza się Prezesowi Zarządu, a gdy
wysokość przekracza 100 000 zł wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków.
3.

Rada
§ 21
1. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w rozporządzenia
Rady (WE) nr 1303/20131. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów
gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się z zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru 7 członków Rady spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób wskazanych jako reprezentanci osób
prawnych zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu.
3. Rada składa się z 7 osób, w tym z Przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz 4
członków.
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4.

5.

Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym nie później niż do dnia 30 czerwca
za rok poprzedni lub dodatkowo na wniosek Zarządu.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie i wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej
strategii rozwoju,
2) opracowanie w osobnym dokumencie lokalnych kryteriów wyboru projektów
składanych przez wnioskodawców do Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej w głosowaniu
jawnym spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób wskazanych jako
reprezentanci osób prawnych zgodnie z § 13 ust. 3 pkt. 2 Statutu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym z Przewodniczącego, jego zastępcy
oraz 3 członków Komisji.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
pozostawać z członkami Zarządu lub innymi członkami Komisji Rewizyjnej w
związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia:
a) prowadzenie nadzoru nad monitoringiem i ewaluacją realizacji LSR,
b) występowaniu do zarządu w sprawie uruchomienia procedury aktualizacji
LSR we wskazanym zakresie, zgodnie z Procedurą aktualizacji Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) ocena działalności Rady i składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków
o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całego organu
decyzyjnego.
§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust.1
pkt 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne
Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.
Rozdział V
Majątek i Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
zapisów, subwencji i dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
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4. Składki członkowskie i sposób ich uiszczania określi Zarząd w drodze uchwały.
5. Zabronione jest:
1) udzielanie
pożyczek
lub
zabezpieczanie
zobowiązań
majątkiem
Stowarzyszenia członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi
członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
2) zbywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
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