STATUT
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zwana dalej LGD PONIDZIE jest partnerstwem
trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego
i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2.
LGD PONIDZIE działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

1.
2.
3.

4.

§ 3.
Siedzibą LGD PONIDZIE jest miasto Pińczów w województwie świętokrzyskim.
LGD PONIDZIE obejmuje obszar gmin Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota.
Dla właściwego realizowania swoich celów LGD PONIDZIE może prowadzić działalność
również poza granicami kraju oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym celu działania.
Czas trwania LGD PONIDZIE nie jest ograniczony.

§ 4.
LGD PONIDZIE działa na podstawie przepisów:
 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855
z późn. zm.);
 ustawy 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);
 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.
U. poz. 378);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (EFFROW) i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487
z późn. zm.);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania
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jej oraz uchylającego 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);
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320
z późn. zm.);
oraz niniejszego statutu.
§ 5.
LGD PONIDZIE może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności
gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Zasady działania LGD PONIDZIE
§ 6.
1. Celem LGD PONIDZIE jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności:
1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu
obowiązujących ustaw dotyczących realizacji zadań z zakresu wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD PONIDZIE,
4. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD PONIDZIE,
pozyskiwanie partnerów i
źródeł finansowania LSR, w tym z programów
pomocowych,
5. promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD PONIDZIE,
6. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich,
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8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich,
9. wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego,
10. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
11. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
sportu i turystyki, w tym agroturystyki,
12. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
13. wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych
i niepełnosprawnych,
14. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury poszczególnych gmin,
15. popularyzacja wyrobów regionalnych i wspieranie lokalnego przetwórstwa
spożywczego,
16. udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów statutowych
i przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska,
17. działalność na rzecz rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego,
edukacji obywatelskiej, demokracji oraz samorządności,
18. waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska
naturalnego i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru,
19. tworzenie warunków do rozwoju turystyki,
20. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych,
21. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi celami LGD PONIDZIE,
22. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
2. LGD PONIDZIE realizuje swoje cele 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 LGD PONIDZIE,
3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją LSR,
4. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD PONIDZIE 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,
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6. informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, ogłoszenia
w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do LGD PONIDZIE w sprawie wyboru
projektu do realizacji LSR,
7. sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD
PONIDZIE na realizację LSR oraz określanie wysokości dofinansowania,
9. organizowanie i finansowanie:
1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
3. działalności 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,
10. prowadzenie doradztwa i poradnictwa z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym,
rozwoju przedsiębiorczości i agroturystyki,
11. udzielanie pomocy organizacyjnej podmiotom zamierzającym rozpocząć działalność
gospodarczą,
12. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD PONIDZIE w przepisach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
13. wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii,
14. wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej,
15. wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury,
16. wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w tym: inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, inwestycji związanych z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,
17. wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof,
18. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie inwestycji lub przedsięwzięć
lokalnych,
19. inicjowanie, realizację lub udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi
LGD PONIDZIE,
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20. współpracę i wymianę doświadczeń z władzami samorządowymi, organizacjami
rządowymi i pozarządowymi, oraz instytucjami publicznymi i podmiotami
gospodarczymi w zakresie wymienionym w celach działania LGD PONIDZIE a na
poziomie krajowym i międzynarodowym,
21. podejmowanie i wspieranie inicjatyw i działań mających na celu:
1. rozwój i kreowanie lokalnych produktów, ofert i usług turystycznych oraz
tworzenie infrastruktury turystycznej,
2. rozwój przedsiębiorczości i zasobów ludzkich, aktywizację gospodarczą
i zawodową,
3. poprawę estetyki i infrastruktury technicznej miejscowości na obszarze działania
LGD PONIDZIE,
4. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom
społecznym m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu,
5. zachowanie, rewitalizację i promocję dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego na obszarze działania LGD PONIDZIE.
§ 7.
LGD PONIDZIE może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR w zakresie:
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania.
18.12.Z Pozostałe drukowanie.
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.
85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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§ 8.
Realizując cel statutowy LGD PONIDZIE opiera się na:
1. społecznej pracy członków,
2. zatrudnionych pracownikach (w tym członków),
3. pracy wolontariuszy.

Rozdział III
Członkowie LGD PONIDZIE
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym LGD może być:
a) osoba fizyczna, która:
o spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
o złoży pisemną deklarację przystąpienia do LGD Ponidzie i działania na rzecz rozwoju
obszaru objętego LSR opracowaną przez LGD Ponidzie
oraz
o działa w imieniu wsi, miejscowości, grup społecznych, w tym niesformalizowanych np.
koła gospodyń, zespoły ludowe itp., od których uzyskała pisemną rekomendację.
Rekomendacja nie jest wymagana przy deklaracjach składanych przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu
stanowiącego, zawierającą:
o deklarację przystąpienia do LGD PONIDZIE,
o deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
o wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD PONIDZIE.
§ 10.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały
Zarządu LGD.
§ 11.
1. Członek zwyczajny LGD PONIDZIE jest obowiązany:
1) propagować cel LGD PONIDZIE i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek zwyczajny LGD PONIDZIE ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz LGD PONIDZIE,
2) składać Zarządowi LGD PONIDZIE wnioski dotyczące działalności LGD PONIDZIE,
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3) brać udział w organizowanych przez LGD PONIDZIE przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na organizowane przez LGD PONIDZIE imprezy kulturalne.
§ 12.
1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD PONIDZIE następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją
o wystąpieniu z LGD PONIDZIE,
3) nie płacenia składki członkowskiej za 2 okresy składkowe tj. za 2 lata,
4) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz LGD PONIDZIE,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
5) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
2. W sprawie utraty członkostwa Zarząd podejmuje stosowną uchwałę.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi LGD PONIDZIE 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.

1.

2.
3.
4.

§ 13.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna chcąca przekazać środki
finansowe, darowiznę rzeczową, majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz LGD
PONIDZIE, nie starając się o członkostwo zwyczajne.
O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd, podejmując stosowną
uchwałę.
Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, wynikające
z niniejszego Statutu, chyba, że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
Członek wspierający zwolniony jest ze składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze LGD PONIDZIE
§ 14.
1. Władzami LGD są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
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2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt
2-4.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
§ 15.
1. Z zastrzeżeniem § 16. ust. 4 uchwały władz LGD PONIDZIE zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim
terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 20% członków zwyczajnych. Drugi
termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej
po upływie 30 minut od pierwszego terminu.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 16.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na sześć miesięcy z własnej
inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Rady, powiadamiając o jego
terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania LGD PONIDZIE,
2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 18
ust. 9,
4) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD PONIDZIE do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD PONIDZIE,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD PONIDZIE, wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD PONIDZIE
z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD PONIDZIE obecnemu na Walnym Zabraniu
Członków przysługuje jeden głos.
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 17.
Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD PONIDZIE spośród członków tego
zebrania.
Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków LGD
PONIDZIE, z zastrzeżeniem ust. 4.
Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne
podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz
podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet lub ich przedstawicieli.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji z zakresu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD
PONIDZIE Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wybór operacji o których mowa w ust. 5 dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rada opracowuje i przyjmuje w formie uchwał procedurę wyboru operacji przez LGD
PONIDZIE, procedurę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru oraz procedurę odwołania od rozstrzygnięć organu
decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
W przypadku, gdy operacja nie została wybrana do realizacji w ramach LSR, wnioskodawcy
przysługuje prawo do ponownej weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Ponowna weryfikacja dokonywana jest w trybie przewidzianym w ust. 5. Decyzja Rady podjęta
w wyniku ponownej weryfikacji jest ostateczna.

§ 18.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa. Wyboru członków Zarządu i ich
odwołania dokonuje Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków LGD PONIDZIE,
2) kierowanie bieżącą pracą LGD PONIDZIE,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura LGD PONIDZIE oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura,
5) skreślony
6) ustalanie Regulaminu Biura LGD PONIDZIE,
7) opracowywanie LSR oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
8) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na
jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
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9) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie,
celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
10) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na
realizację celów z innych programów pomocowych,
11) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR
w ramach inicjatywy LEADER,
12) uchwalanie zmian w LSR wynikających ze zmian aktów prawnych oraz zmian
w załącznikach LSR nie zastrzeżonych w kompetencjach innych organów,
13) uchwalanie zmian regulaminu Rady i Zarządu.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 10 000 zł upoważnia się dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Powyżej kwoty wymienionej w ust. 4 decyduje cały Zarząd w formie uchwały, a umowy
podpisują osoby wymienione w ust. 4.
skreślony
skreślony
skreślony
skreślony
skreślony
skreślony
skreślony
Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu przynajmniej raz na 2 miesiące.

§ 19.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, 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 LGD PONIDZIE,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
3) występowanie z żądaniem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD
PONIDZIE zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 20.
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W razie zmniejszenia się składu władz LGD PONIDZIE wymienionych w § 14 w czasie trwania
kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu
lub podjęcia uchwały o zmianie składu organu, którego zmiana dotyczy.
Rozdział V
Majątek i rozwiązanie LGD PONIDZIE

1.
2.

3.
4.
5.

§ 21.
Majątek LGD PONIDZIE stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
Dochody LGD PONIDZIE pochodzą z:
1) darowizn, spadków i składek członkowskich,
2) subwencji i dotacji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
6) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
7) z umów sponsorskich.
Funduszami i majątkiem LGD PONIDZIE zarządza Zarząd.
Na podstawie uchwały Zarządu, LGD PONIDZIE może podjąć działalność gospodarczą,
z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dochody LGD PONIDZIE mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe oraz na
pokrycie kosztów niezbędnych dla funkcjonowania LGD PONIDZIE oraz na cele pożytku
publicznego.

§ 22.
Prowadzona przez LGD PONIDZIE działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organu oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
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4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 23.
1. LGD PONIDZIE posługuje się pieczęcią z napisem Lokalna Grupa Działania PONIDZIE wraz
z aktualnym adresem siedziby, numerem telefonu i numerem NIP.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGD PONIDZIE Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku LGD PONIDZIE.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z
późn. zm.).
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