Załącznik do Uchwały Nr I/2/2013
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
„G6 Grzędy Sokalskiej”

STATUT STOWARZYSZENIA
„G6 Grzędy Sokalskiej”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie „G6 Grzędy Sokalskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych działającym nie dla
zysku, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) – w rozumieniu artykułu 12-15 ust
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich
(Dz. U. Nr 64, poz. 427), mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
oraz realizację Lokalnej Strategii
rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Łaszczów, Jarczów,
Tyszowce, Telatyn, Rachanie, Ulhówek.
2. Działanie na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których
mowa w pkt 1,
3. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska
4. Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
6. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.
§ 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.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji
swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łaszczów, ul. Krótka 2, 22-650 Łaszczów.
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§ 4.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z dnia 7 marca
2007 roku 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.), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku, w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L Nr 277, poz. 1 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, a osiągnięte przychody przeznacza na
cele statutowe.
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) 82. 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
3) 73.12.b Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
4) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
5) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
6) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
7) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami i instytucjami powiatowymi,
wojewódzkimi, regionalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4. Nadzór nad Stowarzyszeniem należy do Marszałka Województwa Lubelskiego
Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia
§ 6.
1. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Gmin: Łaszczów, Jarczów,
Tyszowce, Telatyn, Rachanie, Ulhówek.
a. popieranie wszelkich działań mających na celu promocję w/w gmin
b. wspieranie rozwoju edukacji
c. popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony
środowiska, kultury, sportu i turystyki
d. współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi,
kulturalnymi, gospodarczymi, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie
zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

wspieranie rozwoju infrastruktury
pomoc osobom niepełnosprawnym
budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich
rozwój świadomości obywatelskiej
kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych w/w gmin
podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych
upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze,
działalności gospodarczej i życiu publicznym
pomoc rodzinie
kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjną i materialną dla działaczy
samorządowych i osób działających dla rozwoju regionu
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu
działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną
ochronę środowiska naturalnego
działalność informacyjną i wydawniczą
działalność dobroczynną

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 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 propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją LSR
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania
5) Realizację programów wspomagających rozwój obszarów wiejskich, w szczególności
programów społecznych, programów zrównoważonego rozwoju oraz dotyczących
produktu lokalnego.
6) pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych
programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej
§ 8.
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na pracy członków i zatrudnionych
pracownikach.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
3) złoży deklarację członkowską,
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna (w tym jednostki
samorządu terytorialnego) , jeżeli:
1) działają poprzez swoich przedstawicieli
2) złożą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia
3) popierają cele i podejmowane działania Stowarzyszenia
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, bez
względu na miejsce zamieszkania czy obszar działalności szczególnie zasłużona dla
stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 10.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia
3) brać udział w Walnych Zebraniach Członków
4) przyczyniać się swoją postawą do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także
dbać o jego dobre imię
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym 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 organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
§ 12.
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3. śmierci.
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4. Utrata członkowstwa może nastąpić również z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
na co najmniej dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia
§ 13.
1. Utrata członkostwa, Członka honorowego następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
§ 14.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem
2) Zarząd, Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem
3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją
4) Rada Programowa, zwana dalej Radą
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata
§ 16.
Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie
§ 17.
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok
lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady powiadamiając o jego
terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem.
b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub
na żądanie komisji rewizyjnej lub rady w terminie co najmniej 7 dni w sposób
ustalony jak w pkt a niniejszego punktu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
5

2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady ,
3) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej i Rady,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w
szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
11) zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wniosków składanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanych przez Zarząd,
12) zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
13) Nadawanie honorowego członkowstwa
14)
rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu wniesionych przez Członków
Stowarzyszenia
15) Zatwierdza lokalne kryteria wyboru projektów
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości
głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu
Członków przysługuje jeden głos.
Zarząd
§ 18.
1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 2 do 7 innych
członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków wybierając Zarząd spośród członków stowarzyszenia musi
uwzględniać następujące zasady:
1) Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia
wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i
gospodarczymi, działającymi na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania
2) W składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju
7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o
dofinansowanie ze środków z poza budżetu stowarzyszenia
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8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura,
9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
10) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
11) inne sprawy ustalone w statucie
12) weryfikacji deklaracji o przynależności do danego sektora
13) przygotowanie projektów regulaminów
14) realizacja celów stowarzyszenia
15) wykonywanie Uchwał Walnego zebrania Członków
16) podpisywaniu umów
17) składaniu oświadczeń woli
18) przygotowaniu i przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdań merytorycznych i
finansowych z działalności Zarządu
19) powoływanie grup dyskusyjnych
20) powoływanie zespołów do opracowania analiz i ekspertyz
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes i jeden z członków z Zarządu. W razie nieobecności Prezesa
Wiceprezes Zarządu oraz dwóch członków zarządu.
5. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje Prezes.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.
5.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa
Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu posiada Komisja Rewizyjna i Rada
Zarząd Działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu
Komisja Rewizyjna
§ 19.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie w formie regulaminu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2 członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji.
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6. Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
1) obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności,
powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów
2) obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia
3) obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień
4) obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium dla Zarządu
5) obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
6) prawo żądania od członków, pracowników oraz władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
spraw
7) prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu bez prawa
udziału w głosowaniu
8) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
9) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków
10) prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w
terminie ustalonym Statutem
§ 20.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia poniżej wymaganej liczby
określonej w statucie wymienionych w § 15 ust.1 pkt 2-4 w czasie trwania kadencji tych
władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

1.

2.
3.

4.

Rada Programowa
§ 21.
Rada Programowa liczy od 6 do 20 członków i składa się co najmniej w 50 %
z podmiotów o których mowa w art. 6 ust 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku 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 zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet (przy
czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40 % kobiet i nie mniej niż 40 %
mężczyzn)– Wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie
Członkowie Rady nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia oraz
być pracownikiem biura Stowarzyszenia
Członek Rady traci swój mandat w przypadku:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
2) zrzeczenia się z funkcji
3) odwołania z funkcji
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
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§ 22
Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego
§ 23
1. Do zadań Rady należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny
członek Zarządu
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
bez prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał
5. Rada działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Stowarzyszenie używa pieczęci, logo na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Wzór logo stanowi załącznik do statutu.
Stowarzyszenie może ustanowić tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla realizacji celów stowarzyszenia

§ 25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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