
Projekt 

UCHWAŁA Nr 6/2015 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” 

z dnia 28 grudnia 2015 r.  

 

w sprawie zmiany Statutu 

 

Na podstawie § 14 ust. 5 pkt 5 Statutu Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY” 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„KRAINA NAFTY”  

uchwala, co następuje: 
§ 1 

W statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” stanowiącym 

załącznik do uchwały nr 2/2008 r. WZC z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia  

statutu, zmienionego uchwałą nr 4/2009 WZC z dnia 26 listopada 2009 r., nr 2/2010 

WZC z dnia 21 stycznia 2010 r., nr 9/2010 WZC z dnia 9 kwietnia 2010 r., nr 2/2011 

WZC z dnia 26 stycznia 2011 r., ., nr 10/2011 WZC z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania o nazwie "KRAINA NAFTY", zwana dalej 

Stowarzyszeniem lub LGD, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się 

z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców.” 

W § 1 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Celami Stowarzyszenia są również:  

1) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

3) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, 

4) działalność charytatywna i dobroczynność, 

5) ochrona i promocja zdrowia, 

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

9) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym, 

10)  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

społecznej, 



11)  działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

12)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

13)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

14)  kultura fizyczna i sport, 

15)  ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,  

16)  turystyka i krajoznawstwo, 

17)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji, 

18)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

19)  wspieranie wolontariatu, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§ 1 ust. 2 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)”. 
 

§ 2 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

w szczególności na obszarze gmin o których mowa w ust.1. Realizując swe cele 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.” 

§ 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:  

1)Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, 

poz. 855 ze zm),  

2)Ustawy z dnia 7 marca 2007r. 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)Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (Dz. U.  poz. 349 

z 2015 r.), 

4)Rozporządzenie 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 uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 

5)Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U.  poz. 378 z 2015 r.), 

6)niniejszego Statutu.  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/349
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/349
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/349


2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje marszałek województwa właściwy    

ze względu na siedzibę Stowarzyszenia”. 

 

§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Stowarzyszenie realizuje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności 

poprzez:  

1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez 

samorząd województwa,  

2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,  

3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych 

z realizacją LSR,  

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym,  

5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 

projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz 

sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,  

6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu m.in. strona WWW, ogłoszenie 

w prasie lokalnej, o możliwości składania do LGD wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach realizacji LSR, 

7) opracowanie kryteriów lokalnych i procedur wyboru projektów w ramach realizacji 

LSR, 

8) ocena i dokonywanie wyboru projektów finansowanych w ramach realizacji LSR,  

9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW 

oraz w niniejszego statutu,  

10) organizowanie i finansowanie:  

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,  

b) imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,  

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej 

d) działań animacji społeczności lokalnej w zakresie realizacji celów LSR.  

11) realizację projektów współpracy i aplikowanie o środki finansowe w ramach innych 

dostępnych źródeł finansowania. 

12)  działalność oświatową i edukacyjną; 

13) działalność wydawniczą; 

14) działalność promocyjną i informacyjną; 

15) działalność stypendialną; 

16) działalność sportową i kulturalną; 

17) prowadzenie placówek, w tym w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, zakłady 

aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej; 



18) działalność doradcza; 

19) wsparcie logistyczne innych podmiotów; 

20) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej; 

21) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, 

partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację 

programów;  

22) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;  

23) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;  

24) promocję i organizację wolontariatu;  

25) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji; 

26) udzielanie pomocy finansowej; 

27) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez; 

28) promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;  

29) działalność leczniczą i rehabilitacyjną; 

30) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, 

podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.” 

 

§ 7 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu 

stanowiącego, zawierającą:  

a. deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,  

b. deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,  

c. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.” 
 

§ 9 ust. 1  Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:  

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,  

2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,  

3) przestrzegać postanowień Statutu,  

4) opłacać terminowo składki członkowskie,  

5) dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia 

6) informować o zachodzących istotnych zmianach, w tym: zmianie sektora, 

reprezentacji, wykreślenia z właściwego rejestru, itp.” 

 

§ 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„wykluczenia przez Zarząd:  

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,  



b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  

c. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące od dnia 

wymagalności,  

d. w przypadku utraty/ustania podstawy prawnej lub faktycznej uprawniającej do 

członkostwa w Stowarzyszeniu 

e. z powodu powołania do reprezentacji przez inny podmiot będący członkiem 

Stowarzyszenia” 

§ 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku 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. Wraz z zawiadomieniem przesyłane są projekty uchwał, 

zaparafowane przez radcę prawnego/adwokata oraz inne materiały.” 

W § 14 ust. 5  Statutu dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju, z zastrzeżeniem § 16 ust. 19-20” 

 

§ 15 Statutu otrzymuje brzmienie: 

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

tego zebrania. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę 

i Sekretarza.  

2. Rada liczy jedenastu członków z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, 

gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z 

przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu. Wskazany parytet musi być zachowany każdorazowo na etapie głosowania. 

4a. Podczas wyboru wniosków do dofinansowania co najmniej 50 % głosów pochodzi od 

członków niebędących przedstawicielami sektora publicznego. 

5. Do wyłącznej kompetencji Rady zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. F rozporządzenia 1303/2013 

należy wybór operacji w rozumieniu art.2 pkt 9 rozporządzenia Rady i Parlamentu 

Europejskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.) 

oraz ustalanie kwoty wsparcia, projektów realizowanych w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wybór tych operacji dokonywany jest w 

formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, z zachowaniem parytetu określonego w 

ust. 4 i 4a. 



6. Od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny 

operacji według lokalnych kryteriów wyboru Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia protestu, zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, z późń. zm.) oraz procedurą 

oceny i wyboru projektów określoną przez LGD. 

7. Tryb funkcjonowania Rady, w tym uregulowania dotyczące zachowania bezstronności 

członków organu decyzyjnego w wyborze operacji oraz przesłanki wyłączenia z oceny 

operacji, określa Regulamin Rady stanowiący załącznik do LSR.” 

 

§ 16 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Do kompetencji Zarządu należy:  

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

2) przyznawanie Radzie wynagrodzenia za ocenę i wybór operacji, 

3) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,  

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

5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

7) proponowanie wysokości składek członkowskich,  

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

9) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Zarządu 

za ostatni rok obrachunkowy i za okresy pomiędzy WZC,  

10) sporządzanie planów finansowych i planów pracy Stowarzyszenia,  

11) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura,  

12) ustalanie wielkości i zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia,  

13) ustalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia,  

14) koordynowanie prac związanych z opracowaniem LSR i wnioskiem o wybór LGD do 

realizacji LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem 

przystąpienia do konkursu na realizację LSR,  

15) zatwierdzanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań w zakresie 

kosztów bieżących i aktywizacji,  

16) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym 

ogłaszanie konkursów i naborów wniosków, przyjmowanie projektów i przedkładanie 

Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,  

17) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków 

z innych programów pomocowych na realizację celów Stowarzyszenia,  

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

w ramach osi LEADER PROW.  

19) zatwierdzanie budżetu LSR oraz procedur wyboru projektów w ramach wdrażania 

LSR. 



20) dokonywanie zmian LSR wynikających z wezwań Samorządu Województwa w 

związku z ubieganiem się o wybór LGD do realizacji LSR oraz późniejszym jej 

wdrażaniem. Zmiany, o których mowa, nie mogą prowadzić do istotnych modyfikacji 

LSR.” 

 

§ 16 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu. Jeżeli wysokość zobowiązań w skali roku 

kalendarzowego przekroczy łącznie sto tysięcy zł  do ich zaciągnięcia wymagana jest zgoda 

WZC wyrażona w formie uchwały.” 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejsza 

uchwałą  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

 

 

 

 
 

……………………………………………….. 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 


