STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE
„SUBREGION MAGURSKI – SZANSA NA ROZWÓJ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski –
szansa na rozwój" w skrócie LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój”,
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób
fizycznych i prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach nie zarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Dz. U. z 2001 Nr 79, poz.855 z późn. zm.), Ustawę z 7 marca 2007 r. w sprawie rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich zwaną dalej „Ustawą”, Rozporządzenie 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 (EFRROW) zwanym dalej „Rozporządzeniem
Rady UE 1698/2005”.
3. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą partnerzy
reprezentujący sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

§2
1. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój
przedsiębiorczości, turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
2. Stowarzyszenie działa między innymi po przez:
1) opracowanie lokalnej strategii rozwoju, dla obszaru gmin: Krempna, Nowy Żmigród,
2) wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w punkcie l,
3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w punkcie 1,
4) aktywizowanie ludności wiejskiej z gmin, o których mowa w punkcie 1,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w punkcie l,
6) rozwój przedsiębiorczości i wsparcie dla ludności odchodzącej z rolnictwa,
7) wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu,
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finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej
i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
8) poprawa warunków życia na wsi,
9) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki na obszarach wiejskich,
10) ochronę zdrowia i bezpieczeństwo,
11) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz zasad równych szans kobiet i mężczyzn,
12) działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
zamieszkujących teren LGD,
13) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
14) integrację mieszkańców obszaru LGD.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie, gdy służy ona realizacji
lokalnej strategii rozwoju w zakresie określonym w niniejszym statucie.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2.

§4
Skreślony.

§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Unii Europejskiej a w szczególności obszar gmin:
Krempna, Nowy Żmigród z możliwością rozszerzenia o obszar pozostałych gmin powiatu
jasielskiego i gmin powiatu krośnieńskiego.
3. W przypadku rozszerzenia działania stowarzyszenia poza gminy Krempna, Nowy Żmigród
stowarzyszenie opracowuje uzupełnienie lokalnej strategii rozwoju obejmującą obszar nowych
gmin. § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio także dla nowo dołączonych gmin.
4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§6
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,
d) imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych
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) promocję i wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie dla ludności odchodzącej z rolnictwa,
5) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy,
6) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Rozporządzenia Rady UE
1698/2005 i w Ustawie,
7) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju poprzez realizację celów w nich zatwierdzonych,
8) przygotowywanie i prowadzenie doradztwa, przygotowywania analiz i wniosków w zakresie
możliwości finansowania zewnętrznego, w szczególności w zakresie uzyskania różnego
rodzaju dotacji, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach działania Stowarzyszenia,
9) wspieranie oraz propagowanie współpracy społeczności lokalnej wraz z członkami LGD na
rzecz oświaty, kultury, turystyki, sportu, sztuki oraz gospodarki,
10) wdrażanie innych programów operacyjnych dla Polski, które będą realizować cele statutowe
Stowarzyszenia,
11) promowanie produktów lokalnych,
12) upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach oraz historii obszarów wiejskich,
13) rozwój turystyki na obszarze działania LGD,
14) kształtowanie świadomości z zakresu ochrony środowiska, zachowania różnorodności
biologicznej i krajobrazowej oraz ekologii,
15) działania w zakresie ochrony zabytków i miejsc pamięci oraz dziedzictwa przyrodniczego,
16) działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia ludności z terenu działania LGD oraz
propagowanie idei zdrowego stylu życia,
17) działania w zakresie integracji środowisk społecznych oraz wyrównywania szans,
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18) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
bezrobociem,
19) kształtowanie pozytywnych wzorców oraz propagowanie rozwoju intelektualnego wśród dzieci
i młodzieży,
20) wspieranie akcji charytatywnych,
21) wspieranie lokalnej działalności artystycznej w kraju i za granicą.

§7
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczonych.

§8
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych
pracownikach.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia
warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach oraz osoby prawne, w tym jednostki
samorządu terytorialnego.
2. Członkowie, będący osobami prawnymi działają poprzez swojego przedstawiciela, który w ich
imieniu realizuje wszelkie prawa i wykonuje obowiązki wynikające z przynależności do
Stowarzyszenia.
3. Skreślony.

§10
1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
2. W przypadku członkostwa jednostek samorządów terytorialnych, uchwałę o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia podejmuje WZCZ zgodnie z §17 ust. 4 punkt 12.

§11
1. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek 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
Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3) śmierci,
4) likwidacji bądź rozwiązania w przypadku członka będącego osobą prawną.
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§13
Skreślony.

§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.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Osoby powoływane do władz Stowarzyszenia mogą być członkiem wyłącznie jednego
z organów władz wybieralnych stowarzyszenia.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§16
1. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 5, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej liczby członków (quorum), ustala się drugi termin Walnego
Zebrania, jednak nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Zebranie takie jest wówczas
ważne bez względu na liczbę biorących w nim udział członków uprawnionych do głosowania –
z zastrzeżeniem § 17 ust. 5.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa Zarządu –
w przypadku posiedzeń Zarządu.

§17
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 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.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek co najmniej połowy
członków Zarządu bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków może być zwołane w terminie 3 dni od powiadomienia wszystkich członków
o terminie i miejscu obrad oraz propozycji porządku obrad w każdy skutecznym sposób.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia kierunków i programu, działania
Stowarzyszenia,
2) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności
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dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) uchwalanie zmian Statutu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
10) zatwierdzanie projektu LSR,
11) opiniowanie propozycji Rady dotyczących projektów, które mają zostać objęte
dofinansowaniem,
12) podejmowanie uchwało rozszerzeniu działalności Stowarzyszenia,
13) wyrażanie zgody na wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie,
14) ustalanie wysokości składek członkowskich,
15) uchwalanie i zmiany regulaminu rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, uchwalenia i zmiany regulaminu rady, odwołania
członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga
bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje
jeden głos.

§18
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i od 3 do 7 członków Zarządu.
W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim ani w stosunku
pokrewieństwa i podlegających zależności służbowej.
2. Zarząd wybierany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków.
3. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza wybiera, spośród siebie Zarząd zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym, na pierwszym posiedzeniu po wyborze członków Zarządu przez
WZCS.
4. Zarząd składa się, z co najmniej 50% członków Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne
podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla
którego ma być opracowana LSR lub, którego dotyczy LSR, przy czym w składzie Zarządu nie
może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
5. 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) Skreślony,
6) Skreślony,
7) przygotowanie projektów do realizacji,
8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura,
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9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
10) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
11) uchwalanie wynagrodzenia dla osób świadczących odpłatnie usługi w
imieniu
Stowarzyszenia,
12) opracowywanie lokalnych strategii rozwoju.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważnionych dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§19
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 2 do 4 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana jest przez Walne Zebranie Członków.
3. Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym, na pierwszym posiedzeniu po wybraniu.
4. 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.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§19.1
1. Rada składa się z Przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 4–6 członków.
2. Rada wybierana i odwoływana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków zebrania
obecnych w trakcie wyborów. Co najmniej połowę członków Rady muszą stanowić podmioty
będące partnerami gospodarczymi i społecznymi, podmioty reprezentujące społeczeństwo
obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami
z zakresu środowiska naturalnego, podmioty odpowiedzialne za promowanie równości
mężczyzn i kobiet lub ich przedstawicieli.
3. Przewodniczącego i pozostałe osoby funkcyjne, wybierają spośród siebie członkowie Rady
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu
wyboru przez Walne Zebranie Członków.
4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie. Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Komisji
Rewizyjnej ani Zarządu ani pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej czy Zarządu
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
5. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór projektów, które mają być finansowane w ramach
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opracowanej przez Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju.
6. Od decyzji Rady wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania pisma, prawo do
odwołania bezpośrednio do Rady LGD, która ponownie ocenia zgodność projektu z LSR, lub
ponownie ocenia wniosek według kryteriów lokalnych. Rozpatrzenie wniosku odbywało się
będzie w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. O wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku
wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym
wniosek był rozpatrywany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, wniosek zostaje
skierowany na listę operacji wybranych do finansowania, natomiast w przypadku negatywnego
rozpatrzenia odwołania przez Radę, wniosek pozostawia się bez dalszej możliwości
odwoływania się.

§20
1. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 2, w razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia
wymienionych w § 15 ust. l pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje
Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.
2. W razie pisemnej rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, bądź śmierci Członka Zarządu,
Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków
zwyczajnych. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 2 osób wchodzących w skład
Zarządu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.

10

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji
i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) odpłatnego przygotowywania i prowadzenia doradztwa, przygotowywania analiz
i wniosków w zakresie możliwości finansowania zewnętrznego, w szczególności w zakresie
uzyskania różnego rodzaju dotacji, zastrzeżeniem,
b) wspieranie przedsiębiorczości,
c) wspieranie dla ludności odchodzącej z rolnictwa,
d) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy,
e) organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
f) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
g) usługowego świadczenia usług turystycznych, noclegowych, przewodników, sprzedaży
pamiątek i innych wyrobów rękodzieła ludowego, sprzedaży innych towarów i produktów
na targach, pokazach, festynach, konferencjach, seminariach i szkoleniach.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do nieodpłatnego korzystania z wszelkich usług
oferowanych przez Stowarzyszenie. W przypadku poniesienia przez Stowarzyszenie
jakichkolwiek kosztów
związanych z nieodpłatnym świadczeniem usług członkom
Stowarzyszenia, członek, dla którego takie świadczenie było wykonywane zobowiązany jest
zwrócić w terminie 7 dni wszelkie koszty poniesione przez Stowarzyszenie wg
udokumentowanych rachunków przedstawionych przez Stowarzyszenie.
5. Wszelkie dochody uzyskane przez Stowarzyszenie stanowią majątek Stowarzyszenia.

§22
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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