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Załącznik do uchwały nr 68/2015 Walnego Zebrania 

Członków z dnia 21 maja 2015 r. oraz uchwały nr 70/2015 

z dnia 22 września 2015 r. 
 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 
Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, działającym na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej jako Lokalna Grupa Działania 

(LGD), mającym na celu: 

1)    działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

2)    aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast; 

3) realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD)oraz 

     innych dokumentów strategicznych; 

4)    podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom    

produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;  

5) wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących 

do sieci Natura 2000; 

6) kultywowanie tradycji i dbałość o tożsamość historyczną; 

7) rozwój turystyki i jej szerokiej popularyzacji; 

8) ochronę środowiska i klimatu; 

9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczanie ubóstwa na terenach wiejskich,  

10) wspieranie rozwoju gospodarczego; 

11) promocję wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii;  

12) rozwój edukacji dzieci i młodzieży; 
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13) promocję Regionu Kozła. 

§ 2 

      Siedzibą Stowarzyszenia jest  miejscowość Kargowa w województwie lubuskim. 

§ 3 

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:  

 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.), 

  ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str. 1)  

 ustawy 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 z 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 349) 

 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 320) 

 rozporządzeniu 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 uchylającym rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487,z późn. zm.) 

 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 
165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) 

 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z 20 lutego 2015 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 378) 

 oraz niniejszego statutu . 
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§ 5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności  gminy Regionu Kozła: Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek, 

Zbąszyń. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną i jest powołane na czas  nieograniczony. 

4. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i 

gospodarczą. 

 

Rozdział II 

Cele, zadania i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

      Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

1. Organizowanie, finansowanie, realizację: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 

szkoleń, konferencji, konkursów i warsztatów, 

b) imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. takich jak festiwale, targi, pokazy,  

wystawy, zawody sportowe  oraz innych imprez służących zwłaszcza promocji regionu i 

jego tożsamości kulturowej i integracji mieszkańców, 

c) działalności promocyjnej, informacyjnej oraz wydawniczej, 

d) bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją 

lokalnej strategii rozwoju; 

e) pozaszkolnych form kształcenia przysposabiającego do pracy zawodowej; 

f) działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia; 

g) prowadzenia świetlic środowiskowych. 

2. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym; 

3. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD; 
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4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

5. Podejmowanie innych inicjatyw i realizację wszelkich innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich zgodnych z celami opisanymi w §1 oraz lokalną strategią rozwoju. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w 

granicach dopuszczonym prawem. 

2. Stowarzyszenie może powoływać grupy tematyczne. 

 

§ 8 

1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków. 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9 

      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych; 

2) Członków wspierających. 

§ 10 

      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być  osoba fizyczna i osoba prawna, w tym 

jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która: 

1. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywnie włącza się w realizację celów 

statutowych stowarzyszenia; 

2. Złoży deklarację członkowską. 

 

 

§ 11 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu; 

2) przestrzegać postanowień Statutu; 
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3) opłacać składki członkowskie; 

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

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. 

 

§ 12 

      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i 

udzielająca mu merytorycznego, materialnego lub finansowego wsparcia. 

 

§ 13 

      Członkom wspierającym przysługują uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych.  

 

§ 14      

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia: 

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; 

b) z powodu co najmniej rocznego niepłacenia składek; 

c) z powodu nieuczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków  

przez okres 2 lat. 

4) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu 

nieprzestrzegania postanowień statutu lub innych aktów normatywnych władz 

Stowarzyszenia, bądź też z powodu innych przyczyn, skutkujących uszczerbkiem na 

dobrym imieniu Stowarzyszenia, 

5) śmierci. 

 

§ 15 

      Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 
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§ 16 

      Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o 

wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym 

Walnym Zebraniu. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Rada, 

3) Zarząd, 

4) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. 

 

§ 18 

      Z zastrzeżeniem § 19  ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, 

w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż ½ godziny później, wymóg 

obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez  Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i 

propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób, co najmniej 

na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej 

połowa członków Stowarzyszenia, natomiast w drugim terminie, wymóg obecności ponad 

połowy członków nie obowiązuje. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć 

ponadto zaproszeni przez Zarząd goście. 
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3.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3) powoływanie i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady ,Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

6) ustalenie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenia funduszy     

celowych; 

7) uchwalenie regulaminów pracy Rady, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej; 

8) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia; 

9) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad; 

10) uchwalanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji; 

11) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami władz 

Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu; 

12)  rozpatrywanie i rozstrzyganie naruszeń statutu, uchwał władz i działań przynoszących 

uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia przez jego członków; 

13)  rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach skarg na działalność władz Stowarzyszenia, 

14)   ustanawianie wysokości składek członkowskich; 

15)  decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów   

członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu 

Członków. 

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków 

przysługuje jeden głos. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z co najmniej 3.dniowym wyprzedzeniem   na 

podstawie: 

1) uchwały Zarządu, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) pisemnego wniosku co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

7. Walne Zebranie może upoważnić Zarząd do aktualizacji LSR oraz kryteriów wyboru operacji. 
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§ 20 

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Liczba Członków Rady wynosi od 7 do 10  osób . W jej skład wchodzą przedstawiciele 

sektorów społecznego, gospodarczego  i publicznego. Rada składa się z członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

Co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących 

instytucjami publicznymi. Władze publiczne, określone zgodnie z przepisami krajowymi, ani 

żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu na poziomie podejmowania 

decyzji. 

3. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.  

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący 

lub zastępca. 

5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub 

pracownikiem biura. 

6. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:  

a) Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

opracowanej przez Lokalną Grupę Działania; 

b) Ustalanie kwot wsparcia. 

7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

8. Rada dokonuje wyboru operacji z zachowaniem zasady bezstronności, polegającej na 

wyłączeniu z głosowania członka Rady, który może mieć powiązania z wnioskodawcą lub 

operacją. 

§ 21 

1. Zarząd liczy  13 członków co najmniej po 2 członków z każdej gminy i składa się  z Prezesa, 

dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza  i  pozostałych członków.  

2. Zarząd spośród swego grona dokonuje wyboru Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i 

Sekretarza. 

3. Prezes, dwaj Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz stanowią Prezydium Zarządu. 

4. Prezes kieruje pracami Zarządu, a pod jego nieobecność upoważniony Wiceprezes.  

5. Do kompetencji Zarządu należy: 
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1) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

4) uchwalanie wewnętrznego regulaminu Zarządu dotyczącego podziału kompetencji 

członków Zarządu; 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

6) opracowywanie lokalnej strategii rozwoju; 

7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskami 

o dofinansowanie; 

8) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego biura; 

9) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia; 

10)  ustalanie regulaminu  biura Stowarzyszenia; 

11) dokonywanie aktualizacji LSR oraz kryteriów wyboru operacji na podstawie 

upoważnienia Walnego Zebrania Członków. 

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz wyrażania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań majątkowych  w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków 

Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes lub  Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 22 

1. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia  podejmuje decyzje w imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia w okresie między jego posiedzeniami. 

2. Do Prezydium Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, 

4)   nadzorowanie pracy biura Stowarzyszenia i  realizacji projektów, 

5)   udzielanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej, 

6)   podejmowanie uchwał w sprawach przekazywanych do rozpatrzenia przez Zarząd      

Stowarzyszenia, 

7)   podpisywanie umów z pracownikami, wykonawcami i kontrahentami. 
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3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. 

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je 

Prezes Stowarzyszenia lub upoważniony Wiceprezes Zarządu. 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 2 członków 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z 

członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. 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. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca  mają prawo uczestniczenia w 

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 24 

     W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa Stowarzyszenia Prezesa, 

Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza, Zarząd wybierze ze swego grona w głosowaniu tajnym 

nowego  Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza. 

 

Rozdział V 

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i 

dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 



11 

 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Stowarzyszenie nie może przyjmować płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 15 000 euro( piętnaście tysięcy euro), także w drodze więcej 

niż jednej operacji od jednego podmiotu. 

 

 

 

§ 26 

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. 

 

 

 

 

 

 


