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Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

  
§ 1  

1. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie „Turkowska Unia 
Rozwoju – T.U.R.”, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.   

2. Celem Stowarzyszenia jest:   
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;  
b) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);  
c) upowszechnianie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;  
d) działanie na rzecz realizacji programów zawartych w planach rozwoju lokalnego;  
e) aktywizowanie społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie 

rozwoju obszarów wiejskich;  
f) budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego;   
g) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i realizowanych projektach  
h) promowanie obszarów wiejskich;  
i) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;;  
j) propagowanie krajoznawstwa i turystyki wiejskiej;  
k) wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;  
l) promowanie zdrowia, kultury fizycznej i sportu;  
m)  działalność wspomagająca  rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój   

przedsiębiorczości;  
n) działalność proekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  
o) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;  
p) propagowanie i podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony 

dóbr kultury i tradycji w regionie;  
q) promocja turystyczna obszaru działania LGD TUR; 
r) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; 
s) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej; 
t) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. 

 
  

§ 2  
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Turek, położona w gminie Turek w powiecie 
Tureckim w województwie wielkopolskim.   
  

§ 3  
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:  

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.,   
Nr 79, poz. 855 ze zm.);   

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

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów  wiejskich przez 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str.  
487) ;   

d) Rozporządzenia 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, ze zm.)  

e) Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tj. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 156 ) 

f) oraz niniejszego statutu - z tego tytułu posiada osobowość prawną.  
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

postanowienia ustaw regulujących działalność Lokalnych Grup Działania.   
  

§ 4  
Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  
a w zakresie wykonywania zadań Lokalnej Organizacji Turystycznej minister właściwy  
do spraw turystyki.   

  
§ 5  

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania.   

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, o ile nie sprzeciwia się to zapisom niniejszego 
Statutu i zobowiązaniom wynikającym z umów międzynarodowych, których 
Rzeczpospolita Polska jest stroną.       

  
§ 6  

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
poza granicami kraju.    

  
§ 7  

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
  
 

Rozdział II  
Zasady działania Stowarzyszenia  

  
                                                                 § 8  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:   
1. Finansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.  
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2. Organizowanie i finansowanie:  
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów 
studyjnych;  

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 
służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;  

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:   
- opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów;  
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;  
- tworzenie stron internetowych;  
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym.  
f) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia  
na poziomie krajowym i międzynarodowym;  

g) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych  
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju;  

h) integrowanie społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego  
i branży turystycznej,  

i) kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół 
lokalnych atrakcji turystycznych,  

j) gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,  
k) utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej 
l) prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia; 
 

  
§ 9  

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne   
w granicach prawem dopuszczalnych.   
  

§ 10  
Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków  
i zatrudnionych pracowników.   
  
  

Rozdział III  
Członkowie - ich prawa i obowiązki  

  
§ 11  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna 
rekomendowana przez członka Stowarzyszenia, zamieszkała lub prowadząca 
działalność na obszarze działania Stowarzyszenia, zainteresowana realizacją celów,  
o których mowa w § 1 niniejszego statutu.  

1a.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również regionalne i lokalne 
organizacje turystyczne, związki metropolitalne oraz organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców z dziedziny turystyki – posiadające osobowość prawną.  
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2. Osoby fizyczne wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach poprzez pełnomocnika.  

3. Osoby prawne wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez przedstawiciela. 
Przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka.  

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 
lub rzeczową.   

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i osoba prawna szczególnie 
zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub obszar 
działania.  

  
§ 12  

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
przyjętej zwykłą większością głosów.   
  

§ 13  
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:   

a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;   
b) przestrzegać postanowień Statutu;   
c) opłacać składki członkowskie;   
d) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.   

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:   
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;   
b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;   
c) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach  

o charakterze kulturalnym, szkoleniowym, informacyjnym, poligraficznym   
i promocyjnym.  

3. Członkowie wspierający mają prawo:  
a) wybierać do władz Stowarzyszenia;   
b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;   
c) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach   

o charakterze kulturalnym, szkoleniowym, informacyjnym, poligraficznym   
i promocyjnym.  

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w organizowanych przez 
Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, szkoleniowym, 
informacyjnym, poligraficznym i promocyjnym - z głosem doradczym.  

  
§ 14  

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:   
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia.  
2. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;  
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.  

3. Śmierci lub utraty osobowości prawnej członka Stowarzyszenia.  
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§ 15  
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych  
i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków   
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.   

  
  

Rozdział IV  
Organy Stowarzyszenia  

  
§ 16  

1. Organami Stowarzyszenia są:   
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem;  
b) Rada Stowarzyszenia, zwana dalej Radą;  
c) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;  
d) Komisja Rewizyjna.   

2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.  
3. Wspólna kadencja władz Stowarzyszenia – Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 

cztery lata, za wyjątkiem władz pierwszej kadencji, która trwa trzy lata i wygasa  
z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie sprawozdań z ich działalności. Członkowie 
organów, o których mowa powyżej, pełnią swoje funkcje do czasu objęcia tych 
funkcji przez osoby nowo powołane.   

4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz, władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może 
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.   

5. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu następuje  
w głosowaniu tajnym.  

  
§ 17  

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.   

2. Uchwały władz zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 osób 
biorących udział w posiedzeniu.   

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu i wspierającemu przysługuje jeden głos.   
 

Walne Zebranie Członków  
§ 18  

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.   
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w pierwszym półroczu każdego roku przez 

Zarząd. Termin, miejsce propozycję porządku obrad Zarząd przesyła do wszystkich 
członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni 
przed terminem rozpoczęcia obrad.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może  się odbyć w każdym czasie.  
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:   

a) z jego inicjatywy;  
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;  
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c) na pisemny wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania.  
6. W Walnym Zebraniu biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i wspierający;  
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi i zaproszeni przez Zarząd goście.  

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie oraz w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu  
na liczbę obecnych w drugim terminie, chyba że postanowienia niniejszego Statutu 
stanowią inaczej.   

8. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwały, w drodze głosowania.  
9. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
  

§ 19  
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:   

a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;  
b) wybór i ustalenie liczby członków Zarządu i ich odwołanie;  
c) wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie;  
d) wybór i ustalenie liczby członków Rady oraz ich odwołanie;  
e) zatwierdzanie regulaminu: Walnego Zebrania, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;  
g) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości;  
h) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych, w szczególności zatwierdzenia 

planów finansowych; 
i) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania 

finansowego oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom; 
j) uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;  
k) ustalanie programu działania Stowarzyszenia;  
l) określanie tytułów honorowych nadawanych przez Stowarzyszenie  

oraz nadawanie takich tytułów. 
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, podejmowana jest na zasadach określonych  

w § 18 ust.6 Statutu.  
   

Rada Stowarzyszenia  
§ 20  

1. Rada Stowarzyszenia jest organem o kompetencjach decyzyjnych.  
2. Rada składa się z członków w liczbie od 9 do 19.  
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Członkowie Założyciele Stowarzyszenia 

spośród przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z terenu 
działania Stowarzyszenia, o którym mowa w § 6.  

4. Powołując członków Rady dąży się do zapewnienia składu, w którym znajduje się 
przynajmniej jedna kobieta, jeden przedsiębiorca i jedna osoba poniżej 35 roku życia,  
a przedstawiciele sektora publicznego stanowią mniej niż 30 %. 

5. Władze publiczne, ani żadne z grup interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % praw głosu 
na poziomie podejmowania decyzji.   

6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie.  
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7. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim,  
ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.  

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:   
a) upływu kadencji;  
b) śmierci członka Rady;  
c) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie;  
d) podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o odwołaniu członka Rady z powodu jego 

choroby uniemożliwiającej udział w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia, trwającej 
co najmniej rok; 

e) podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o odwołaniu członka Rady z innych 
przyczyn niż wskazana w pkt d)  

  
§ 21  

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:  
a) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; 
b) ustalanie kwoty wsparcia.   

§ 21 a 
1. Każdy członek Rady zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o bezstronności 

celem wyeliminowania okoliczności, które mogą wywołać uzasadnione wątpliwości 
co do jego bezstronności podczas wyboru operacji.  

2. Członkowie Rady LGD nie mogą brać udziału przy ocenie i wyborze operacji  
w sytuacji konfliktu interesów (braku bezstronności). Konflikt interesów występuje 
w sytuacji, kiedy oceniający jest: 

1) wnioskodawcą w danym projekcie; 
2) reprezentuje jednego z wnioskodawców w danym projekcie; 
3) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą zachodzi bezpośredni stosunek służbowy 

lub stosunek służbowy poprzez firmy powiązane, przy czym stosunek powiązania 
ocenia się na podstawie właściwych przepisów prawa UE; 

4) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą istnieje stosunek pokrewieństwa, 
powinowactwa lub inny stosunek określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym; 

5) oceniający pozostaje z jakimkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, wymienionych w ust. 2, członek Rady 
zobowiązany jest wyłączyć się od udziału w wyborze operacji, poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia do protokołu posiedzenia Rady.   

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności członka Rady, inne niż określone w ust.2, wyłączenie 
może nastąpić na wniosek każdego z członków Rady. 

5. Członek Rady, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie ust.4, 
może złożyć do protokołu posiedzenia Rady stosowne oświadczenie na piśmie  
i wyłączyć się od udziału w wyborze operacji. 

6. O wyłączeniu członka Rady z udziału w wyborze operacji, poza przypadkami 
określonymi w ust.2, decyduje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust.5. 

  
§ 22 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego   
i Sekretarza Rady.  
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2. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 
wniosków.  

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin   
i porządek z Zarządem i Biurem, w okresie co najmniej 7 dni przed terminem 
posiedzenia Rady. Poprzez zwołanie posiedzenia rozumie się wysłanie do wszystkich 
członków Rady listem poleconym lub w inny skuteczny sposób pisma zawierającego 
zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jego porządkiem.   

4. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, 
posiedzenie Rady zwołuje Zastępca Przewodniczącego.   

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek. 
Ponadto Przewodniczący może zaprosić z głosem doradczym osoby trzecie   
w szczególności te, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.  

6. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu.   
7. Głosowania Rady są jawne, z zastrzeżeniem § 16, ust. 5.  
8. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR i ustalenia kwoty 

wsparcia jest pozytywny, jeżeli bezwzględna większość głosów, opowiedziała się za 
jej przyjęciem.   

9. Szczegółowe zasady pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę  
i zatwierdzony przez Walne Zebranie.  

  
Zarząd Stowarzyszenia   

§ 23  
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie   

z uchwałami Walnego Zebrania.   
2. Zarząd składa się od 9 do 19 osób,  w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza  

i Skarbnika, których wybiera Zarząd spośród swoich członków. Prezes, Wiceprezes, 
Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.   

3. Dla sprawnej realizacji bieżących zadań, Zarząd tworzy tematyczne komisje, złożone  
z 5 członków Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  
na kwartał.   

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.   
6. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa posiedzenie 

zwołuje Wiceprezes.   
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,   

przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości 
głosów decyduje głos Prezesa, bądź w razie jego nieobecności – Wiceprezesa 
prowadzącego obrady.  

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:   
a) upływu kadencji;  
b) śmierci członka Zarządu;  
c) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia;  
d) podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o odwołaniu członka Zarządu z innych 

przyczyn niż wskazane w pkt d).  
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§ 24  
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;  
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;  
c) zwoływanie Walnego Zebrania;  
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;  
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;  
f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,  

w tym sprawozdań finansowych;  
g) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia;  
h) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia  

oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;  
i) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników 

zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia i innych jednostkach organizacyjnych;  
j) prowadzenie innych spraw oraz podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,  
k) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym zatwierdzanie kryteriów 

wyboru operacji oraz jej aktualizacji;  
l) ewaluacja i monitoring funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.   

2. Głosowania Zarządu są jawne z zastrzeżeniem § 16, ust. 5.  
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.  
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań w sprawach 

majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.   
5. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd   

i zatwierdzony przez Walne Zebranie.  
6. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi.   
  

Komisja Rewizyjna  
§ 25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych  
i odwoływanych przez Walne Zebranie.   

2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo popełnione umyślnie.  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.  
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:   

a) upływu kadencji;  
b) śmierci członka Komisji Rewizyjnej;  
c) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej;  
d) podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 

z powodu jego choroby uniemożliwiającej udział w pracach Komisji Rewizyjnej, 
trwającej co najmniej rok;  

e) podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 
z innych przyczyn niż wskazana w pkt d).  
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§ 26  
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola działalności Zarządu pod kątem celowości i legalności;  
b) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych 

oraz wydawanie opinii w tym zakresie 
c) występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom 

Zarządu Stowarzyszenia z tytułu złożonych sprawozdań.    
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie 

dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia 
sprawozdań i wyjaśnień.  

3. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez 
Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie.   
 

  
Rozdział V  

Przepisy przejściowe i końcowe   
  

§ 27 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.   
2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej 
działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony  
do podziału między jego członków.   

3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach 
kapitałowych i fundacjach.  

  
§ 28  

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 
przypadkach prawem przewidzianych. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów w obecności  
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.   

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami 
statutowymi.  

3. Jako likwidator działa z urzędu Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inna osoba 
ustanowiona przez Walne Zebranie.   


