
Załącznik nr 1 

                                                                                                         do uchwały nr 1/2015 

                                                                                            Walnego Zebrania Członków 

                                                                                        Stowarzyszenia LGD „Perła Jury” 

       z dnia 01.07.2015 r. 
 

 

STATUT STOWARZYSZENIA  

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób 

prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 

2001 r. z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz. U. nr 64, poz. 427 z 2007 r.), 

3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku  ( Dz U. 2015 p. 349) o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach PROW na lata 2014-2020.  

4) niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i obejmuje gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilicę, 

Szczekociny, Irządze, Kroczyce, Włodowice i Żarnowiec, Porębę. 

5. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy LGD „Perła Jury”. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łazy. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 



§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia  swoich 

spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie  z obowiązującymi przepisami.  

 

§5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o zbliżonym profilu 

działania. 

§ 6 

1. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

a w szczególności: 

a) realizacja opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b) promocja obszarów objętych działaniem LGD, a w szczególności obszarów 

wiejskich, 

c) podejmowanie działań na rzecz rozwoju  turystyki i agroturystyki, 

przedsiębiorczości, popularyzacji i rozwoju produktów regionalnych, rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, wspierania edukacji i demokracji lokalnej, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

d) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz włączenie ich w realizację LSR, 

e) ochrona środowiska naturalnego, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych              

i historyczno-kulturowych oraz edukacja ekologiczna, 

f) podnoszenie jakości życia na obszarach objętych działaniem LGD,                          

a w szczególności obszarach wiejskich, 

g) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz 

różnicowanie działalności rolniczej; 



h) zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego   i przyrodniczo-

krajobrazowego, 

i) upowszechnianie i wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami 

realizującymi program Leader  w kraju  i za granicą. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym: seminariów, 

szkoleń, warsztatów, konkursów, spotkań informacyjnych i konferencji; 

b) imprez rozrywkowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych  i sportowych, 

takich jak festyny, festiwale, targi, pokazy, wystawy, turnieje, konkursy, rajdy lub 

innych. 

c) działalności, promocyjnej, informacyjnej, wydawniczej i poligraficznej,                             

w szczególności:  

      - opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów i innych wydawnictw, 

      - opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

      - prowadzenie strony internetowej, 

      - 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 LGD, 

5)  realizację programów grantowych. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1)    członków zwyczajnych, 

2)    członków wspierających, 

3)    członków honorowych. 

 

 



§ 11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1) osoba fizyczna, która: 

a) jest pełnoletnia, 

b) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 

c) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) działa na rzecz obszarów objętych działaniem LGD, w szczególności obszarów 

wiejskich, 

e) złoży deklarację członkowską, 

f) przedstawi rekomendację udzieloną przez organizację, osobę prawną lub fizyczną, 

której działalność obejmuje realizację celów statutowych Stowarzyszenia; 

 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw,  która: 

a) działa na obszarze, którego dotyczy LSR, 

b) wykonuje działalność związaną z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, 

c) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do 

LGD, 

d) złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę 

prawną w LGD. Jednostka samorządu terytorialnego wskazuje osobę reprezentującą 

tylko w przypadku, jeżeli nie jest nią jej organ wykonawczy. 

 

§12 

1) Jedna osoba może reprezentować tylko jedną osobę prawną lub organizację. W przypadku 

ustanowienia reprezentantem członka Stowarzyszenia, jego członkostwo zawiesza się na czas 

trwania reprezentacji. 

2) Z chwilą utraty prawa do reprezentowania osoby prawnej lub organizacji następuje utrata 

mandatu do sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

3) W sytuacji opisanej w pkt. 2) organizacja lub osoba prawna wskazuje w terminie miesiąca od 

daty wygaśnięcia mandatu, w formie pisemnej osobę, która będzie ją reprezentowała w 

strukturach Stowarzyszenia. W przypadku reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 

wskazanie następuje poprzez przedstawienie uchwały w przedmiocie wyboru bądź 

ustanowienia nowego reprezentanta w terminie miesiąca od jej podjęcia. 

 

§ 13 

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 



§ 14 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

a) propagować cele statutowe  Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w  ich realizacji, 

b) przestrzegać postanowień Statutu,  regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie, 

e) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  

b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

c) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze       

informacyjnym lub szkoleniowym,  

d) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach kulturalnych.  

 

§ 15 

Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

 

§ 16 

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek usunięcia 

członka lub wygaśnięcia członkostwa. 

2. Usunięcie członka może nastąpić w przypadku: 

a)   działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b)   pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

c)    nieuiszczenia składek członkowskich za okres 1 roku. 

3. Usunięcie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu. 

4. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie usunięcia członka z powodu nieuiszczania składek 

członkowskich Zarząd jest obowiązany wezwać członka do uregulowania zaległości                    

w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Uchwałę o usunięciu członka Zarząd podejmuje 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. 

5. Członkowie, w każdym czasie mogą złożyć Zarządowi oświadczenie woli o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia. 

6. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu, w następujących 

przypadkach: 

a) upływu terminu wypowiedzenia członkostwa, 

b) śmierci osoby fizycznej, 

c) utraty osobowości prawnej, likwidacji osoby prawnej. 



§ 17 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie usunięcia członka zwyczajnego i wspierającego lub stwierdzenia 

wygaśnięcia członkostwa członkowi zwyczajnemu i wspierającemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 18 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu wniosku do 

Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania pisemnych ustaleń z Zarządem 

dotyczących zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

a) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

b) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,  na zaproszenie tych 

władz.  

4. Utrata członkostwa przez członka wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek usunięcia 

członka lub wygaśnięcia członkostwa. 

5. Usunięcie członka może nastąpić w przypadku: 

a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b) z powodu nierealizowania ustalonych z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia,  

c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

6. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu, w następujących 

przypadkach: 

a)    upływu terminu wypowiedzenia członkostwa, 

b)    śmierci osoby fizycznej, 

c)    utraty osobowości prawnej, likwidacji osoby prawnej. 

 

§ 19 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia lub regionu. Nadawanie godności członka honorowego następuje  w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków  na wniosek Zarządu, za zgodą osoby, której honorowe 

członkostwo ma być nadane. 

2. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać 

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia oraz posiada pozostałe 

prawa członka zwyczajnego. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 



Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 20 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Rada Programowa. 

2. Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia (Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Radzie 

Programowej) nie może być łączone.  

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej wynosi 2 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu tajnym  bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy 

członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 

Programowej wymaga bezwzględnej większości głosów  przy obecności ponad połowy członków 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

5. Z zastrzeżeniem §12 pkt. 3, w przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz 

Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. 

6. Członek organu pochodzący z kooptacji pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania. 

Zarząd, zwołując Walne Zebranie, jest zobowiązany w jego porządku obrad ująć wybór członka 

organu. 

7. Liczba członków organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu tego 

organu. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: 

a)   członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, 

b)   członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia – z 

głosem doradczym. 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku. 

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący zebrania. 



4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 

wszystkich członków w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem zebrania 

zwyczajnego lub na 7 dni przed terminem zebrania nadzwyczajnego. 

5. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim 

terminie. Drugi termin wyznaczany jest w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie. 

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje 

jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos 

przewodniczącego Zebrania. 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1) uchwalanie zmian statutu, 

2) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia oraz ustalanie ich liczby, 

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

5) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

8) nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia, 

9) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, 

10) uchwalanie innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia, o ile 

przepisy Statutu nie stanowią inaczej,  

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 

12) zatwierdzanie innych regulaminów w szczególności regulaminu Zarządu i Rady 

Programowej, 

13)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów i 

przeznaczeniu majątku po likwidacji. 

 

§24 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

a)    z własnej inicjatywy, 

b)    na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 



c)    na pisemny wniosek Rady Programowej, 

d)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od 

dnia złożenia wniosku. 

3.  Do zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Zarząd dołącza porządek 

obrad zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami 

ujętymi w porządku obrad. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§25 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym 

Zebraniem. 

2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym Prezesa, dwóch  Wiceprezesów i Skarbnika. 

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

5. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równego rozłożenia 

głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący Rady lub wskazani przez nich członkowie organów, a także  zaproszeni 

członkowie Stowarzyszenia.  

7. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może być członek LGD, który posiada doświadczenie             

w realizacji LSR na lata 2007-2013, innych projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub w działalności w innych organizacjach pozarządowych. 

8. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje na skutek złożenia rezygnacji lub na wniosek o 

odwołanie ze składu Zarządu: 

a) złożony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub 

b) złożony przez większość członków Zarządu lub 

c) złożony łącznie przez Członków Walnego Zebrania w liczbie nie mniejszej niż 10 ( 

dziesięciu). 

9. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 8 wymaga pisemnego uzasadnienia.  

10. Uchwałę o odwołaniu wskutek wniosku, o którym mowa w ust. 8, podejmuje Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

 

 



§26 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków            

zwyczajnych i wspierających, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Walnego Zebrania Członków  o nadanie  

członkostwa honorowego 

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

g) przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w LSR, a w szczególności zmian lokalnych 

kryteriów wyboru operacji oraz uchwał w sprawie zmian Regulaminu Zarządu o ile 

będą one zgodne ze Statutem,  dokonywanie zmian w budżecie Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR), dokonywanie zmian wynikających z bieżących zmian                              

w obowiązujących przepisach prawa a także w celu poprawy oczywistych omyłek lub 

błędów pisarskich lub obliczeniowych. 

j) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów programu rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w tym ogłaszanie konkursów, 

przyjmowanie wniosków i przedkładanie ich Radzie Programowej, celem dokonania 

wyboru projektów do realizacji w ramach LSR. 

k) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR, 

z wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Programowej, 

l) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura,  

m) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia,  

n) ustalanie regulaminu biura Stowarzyszenia.  

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest 

upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

3. Zmiany o których mowa w ust. 1 lit i) dokonywane będą po uprzednim uzgodnieniu z Radą 

Programową. 

 

 

 

 

 



Komisja Rewizyjna 

§27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków. Na pierwszym posiedzeniu wybranej Komisji przeprowadzanym po wyborach do 

tego organu Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego                       

i Wiceprzewodniczącego.  

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być Członek LGD, który posiada doświadczenie                      

w pracach Komisji Rewizyjnej lub podobnej działalności kontrolnej w jednostkach samorządu 

terytorialnego  lub organizacjach pozarządowych. 

4. Utrata Członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej wobec zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek; 

a) działania Członka Komisji Rewizyjnej na szkodę Stowarzyszenia,  

b) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 

c) złożenia rezygnacji. 

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

przestępstwa popełnione umyślnie a także Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

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

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu. Przy równości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 

Członków. 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

9.  Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej mają prawo 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia co najmniej 2 razy  w roku. 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium 

Zarządowi, 

e)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

 



Rada Programowa  

§28 

1. Rada Programowa składa się z Członków LGD wybieranych  i odwoływanych przez Walne 

Zebranie Członków w liczbie do 30, przy czym liczba głosów danego sektora lub grupy 

interesów nie może przekraczać 49 % ogólnej liczby głosów w Radzie. 

2. Członkiem Rady Programowej może być członek LGD: 

a)  posiadający doświadczenie w pracach w komisjach lub innych organach, dokonujących 

oceny wniosków o pozyskanie środków unijnych lub innych środków publicznych 

przyznawanych przez instytucje publiczne, państwowe lub organizacje pozarządowe lub 

b) posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 

lub w zakresie pozyskiwania innych środków unijnych bądź publicznych lub 

c) który uczestniczył w szkoleniach dotyczących oceny wniosków, o których mowa w lit a), 

organizowanych przez instytucje lub organizacje pozarządowe, w tym LGD „Perła Jury”. 

3. Wymagania opisane w ust.3 powyżej nie dotyczą członków będących osobami prawnymi,                

w tym osób je reprezentujących. 

4. Członek Rady Programowej traci swój mandat w przypadku: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) zrzeczenia się funkcji, 

c) odwołania z funkcji. 

5. Decyzje o odwołaniu z funkcji członka Rady Programowej podejmuje Walne Zebranie na 

wniosek Zarządu lub na wniosek 1/4 członków Rady Programowej. 

6. Przesłankami stanowiącymi podstawę odwołania z funkcji członka Rady Programowej są: 

a) nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, 

b) niezachowanie zasady bezstronności przy ocenie wniosków. 

7. Na pierwszym posiedzeniu wybranej przez Walne Zebranie Członków Rady Programowej jej 

Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

8. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje posiedzenia Rady Programowej i im 

przewodniczy.  

9. Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Programowej. 

10. Członek Rady Programowej nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie, Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz nie może być pracownikiem Stowarzyszenia LGD „Perła 

Jury”. 

11. Zasady działania Rady ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

12. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, w rozumieniu art.2 pkt 9 

rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia.   



13. Członkowie Rady Programowej będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym 

biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami osobiście zaś członkowie będący osobami 

prawnymi  - przez osoby uprawnione do reprezentacji lub ustanowionych i należycie 

umocowanych pełnomocników. Udzielanie dalszych pełnomocnictw jest niedopuszczalne.  

14. Członkowie Rady Programowej  - przy dokonywaniu wyboru operacji lub ustalaniu kwoty 

wsparcia – są obowiązani do zachowania poufności oraz bezstronności oraz stosowania się do 

procedury wyłączenia z oceny operacji zawartej w Regulaminie  Rady.  

 

 

Rozdział V  

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 29 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, środków 

pochodzących z ofiarności prywatnej, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz 

ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 

§ 30 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w 

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Zmiana Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a 

także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie 

najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których przejdzie majątek Stowarzyszenia 

po zaspokojeniu jego zobowiązań. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

Statut przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 01 lipca 2015 roku. 


