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Załącznik do Uchwały Nr 5/05/2022 
Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"  
z dnia 26.05.2022 r. 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA 

 „BURSZTYNOWY PASAŻ”  

  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

  

§ 1  

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zwane dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego i posiadającym osobowość prawną, nr KRS 0000258825. 

§ 2  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

jego granicami zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gniewino. 

§ 3  

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Z 2001r. Nr 49, poz. 855 z późn.zm.), ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, 

poz 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, i 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 Dz.U. L 347 z 

20.12.2013 z późn. zmianami oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 z późn. zmianami) 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

4. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Marszałka Województwa 

Pomorskiego. 

  

§ 4  

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  

§ 5  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji. 

§ 6 

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Rozdział II  

Cele Stowarzyszenia 

§ 7  

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w 

szczególności: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej; 

3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę 

działania (LGD); 

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich; 

5) edukacja i informacja o Unii Europejskiej; 

6) edukacja dzieci i młodzieży; 

7) integracja społeczna; 

8) inspirowanie ludzi do podejmowania działalności gospodarczej; 

9) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi  i do nich 

adresowanej; 

10) działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem 

równości szans w dostępie do rynku pracy; 

11) rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa; 
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12) wdrażanie inicjatyw europejskich w zakresie współpracy ponadgranicznej, 

transnarodowej i międzyregionalnej; 

13) promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w 

dziedzinie kultury. 

 

§ 8  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 

szkoleń, spotkań, konferencji i konkursów, 

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: 

 opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, ulotek itp., 

 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

 tworzenie stron internetowych, 

 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze        

reklamowym lub promocyjnym; 

d)  imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i warsztatowych dla dzieci i 

młodzieży 

2. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych  

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju; 

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 Lokalnej Grupy Działania w przepisach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, innych funduszach europejskich 

5. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia; 

6. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami 

realizującymi zbliżone cele;  

7. współpracę z organizacjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, zagranicznymi, 

 z władzami samorządowymi; 

8. organizację wymiany międzynarodowej ludzi pochodzących z różnych środowisk 

społecznych, w szczególności ludzi młodych, z samorządów terytorialnych, innych 

korporacji, grup zawodowych, itp.; 

9. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych 

i międzynarodowych; 

10.  zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, samorządy 

terytorialne RP; 

11. aktywne włączanie się w inicjatywy Unii Europejskiej, które zbieżne są z celami 

Stowarzyszenia; 

12. inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, sportową, kulturalną, społeczną 

§ 9 

1. Działalność, w części dotyczącej działalności pożytku publicznego, nie jest 

działalnością gospodarczą. 
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2. Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów 

statutowych 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu 

społeczności poprzez realizację celów statutowych. – można uszczegółowić 

społeczności z terenów wiejskich  

 

§ 10 

Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 

1. Działalność statutowa może być odpłatna lub nieodpłatna. 

2. Działalności nieodpłatna  obejmuje : 

a) Wydawanie książek-58.11.Z 

b) Wydawanie wykazów oraz list – 58.12 Z 

c)  Wydawanie gazet – 58.13. 

d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z 

e) Pozostała działalność wydawnicza- 58.19.Z 

f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów  

telewizyjnych -59.11.Z 

g) Działalność związana z projekcją filmów -59-14.Z 

h) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 

i) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej nie 

sklasyfikowana - 63.99 Z 

j) Działalność prawnicza-69.10.Z 

k) Działalność rachunkowo-księgowa- 69.20. Z 

l) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z 

m) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych -79.90.A 

n) Działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B 

o) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana -79.90.C 

p) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – 84.24.Z 

q) Edukacja – dział 85 PKD 

r) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana-86.90.E 

s) Opieka nad dziećmi – 88.91.Z 

t) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowani, gdzie indziej niesklasyfikowana -

88.99.Z 

u) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – dział 90PKD 

v) Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z 

w) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z 

x) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

niesklasyfikowana- 94.99Z 

3. Działalności odpłatna  obejmuje: 

a) Wydawanie książek-58.11.Z 

b) Wydawanie wykazów oraz list – 58.12 Z  

c) Wydawanie gazet – 58.13. 
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d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z 

e) Pozostała działalność wydawnicza- 58.19.Z 

f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych -59.11.Z 

g) Działalność związana z projekcją filmów -59-14.Z 

h) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 

i) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej nie 

sklasyfikowana - 63.99 Z 

j) Działalność prawnicza-69.10.Z 

k) Działalność rachunkowo-księgowa- 69.20. Z 

l) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z 

m) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych -79.90.A 

n) Działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B 

o) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana -79.90.C 

p) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – 84.24.Z 

q) Edukacja – dział 85 PKD 

r) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana-86.90.E 

s) Opieka nad dziećmi – 88.91.Z 

t) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowani, gdzie indziej niesklasyfikowana -

88.99.Z 

u) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – dział 90PKD 

v) Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z  

w) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z 

x) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

niesklasyfikowana- 94.99Z 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki  

§ 11  

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

  § 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej 

zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie 

przyjęta przez Zarząd. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna której organ 

uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską i zostanie 

przyjęty przez Zarząd. 

§ 13 
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1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla 

działalności Stowarzyszenia. 

2. Pozbawienie członkowska honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, 

podejmowanej na wniosek Zarządu 

§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. 

2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga 

akceptacji Zarządu w formie uchwały. 

§ 15 

       Członek zwyczajny ma prawo do: 

1.      wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia, 

2.      czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, 

3.      uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

§ 16  

       Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1.      aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,  

2.      przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

3.      regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 17 

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka oprócz czynnego i biernego prawa           

wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 

§ 18 

1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności 

Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 

2. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego. 

§ 19 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. zgonu członka, 

2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu zalegania w opłacaniu 

składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym 

upomnieniu, 

3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania 

postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na 

szkodę Stowarzyszenia, 

5. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 
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§ 20 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do 

Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 21 

Władze Stowarzyszenia tworzą: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Rada ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rada ds. PROW). 

§ 22 

Członkowie Rady ds. PROW nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani 

pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

§ 23 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie 

zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z 

głosem doradczym. 

§ 24 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,  

3. ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego      

Stowarzyszenia, 

5. powoływanie i odwoływanie oraz uzupełnianie składu Członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Rady ds. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z wyłączeniem  

sytuacji  przewidzianych w § 36  

6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu, 

7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i komisji Rewizyjnej, 

8. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po 

upływie kadencji,  
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9. rozwiązanie Stowarzyszenia, 

10. przyjęcie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, 

11. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 25 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przynajmniej raz w  

roku przez Zarząd.  

§ 26 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest  

    przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w  terminie co najmniej  7 

dni od daty  wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

3. Materiały na Walne Zebranie Członków mogą być wysyłane pocztą lub drogą 

elektroniczną. 

§ 27 

1. Członkowie Walnego Zebrania powiadamiani są o terminie, miejscu oraz porządku 

Zebrania nie później niż 14 dni przed terminem zwyczajnego i co najmniej 7 przed 

terminem nadzwyczajnego Zebrania .  

2. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o 

których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) obrady Walnego Zebrania 

członków mogą się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 28 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności: 

a. w pierwszym terminie Zebrania – co najmniej 50% wszystkich członków 

Stowarzyszenia, 

b. w drugim terminie Zebrania – co najmniej 30% wszystkich członków 

Stowarzyszenia.  

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie może się odbyć w pierwszym 

terminie z powodu nie przybycia statutowej ilości członków, Walne Zgromadzenie 

może odbyć się w tym samym dniu w drugim terminie, po upływie pół godziny. 

Walne Zgromadzenie Członków odbyte w drugim terminie jest prawomocne przy 

obecności co najmniej 30% wszystkich członków Stowarzyszenia.  
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§ 29 

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.  

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 6 osób, wybieranych w odrębnym głosowaniu 

jawnym przez Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa i Wiceprezesa,  

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

5. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze głosowania. Uchwały Zarządu 

zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy ilość „za” i „przeciw” 

jest równa, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. Wymagana obecność członków Zarządu przy podejmowaniu uchwał 

 to minimum 50% członków Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu 

8. Posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

9. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje Prezes Zarządu 

lub Wiceprezes Zarządu. 

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Stowarzyszenia. 

11. Zarząd, co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Walnemu 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia, Roczne Sprawozdanie z działalności Zarządu 

za rok poprzedni.  

12. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes. 

13. W przypadku zamówień i zobowiązań finansowych, co do których Ustawa Prawo 

Zamówień Publicznych stanowi, że jej przepisów się nie stosuje, Stowarzyszenie 

reprezentowane jest na zasadach określonych w ust.12. W pozostałych 

przypadkach reprezentowanie Stowarzyszenia wymaga szczególnego 

upoważnienia w postaci uchwały Zarządu. 

§ 30 

1. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli jego działanie jest 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celami Stowarzyszenia. 

2. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji 

 w szczególności w następujących przypadkach: 

a. w przypadkach określonych w art.52§1,2 i art.53§1 Kodeksu Pracy, 

b. w razie naruszenia przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przepisów 

niniejszego Statutu oraz innych przepisów prawa. 

3. W przypadku odwołania Prezesa, pełnienie jego obowiązków Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia powierza innemu członkowi Zarządu do czasu powołania 

nowego Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

§ 31 

Do uprawnień Zarządu należy: 

1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, oraz skreślanie z listy członków 

zgodnie z § 19 ust. 4 
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5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

6. przygotowanie i uchwalanie regulaminu działania Biura Stowarzyszenia, 

7. przygotowanie i uchwalanie wewnętrznego regulaminu działania Zarządu, 

dotyczącego podziału kompetencji jego członków, 

8. opracowywanie i koordynowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 

9. przyjmowanie i aktualizowanie procedur wyboru operacji do dofinansowania, 

10. aktualizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie w niej określonym,   

11. przygotowanie projektów do realizacji ze źródeł zewnętrznych, 

12. wielkość zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia. 

 

 

§ 32 

1. Biuro jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, odpowiedzialną za obsługę 

Zarządu, Rady ds. PROW, Walnego Zebrania oraz realizacją innych zadań 

niezbędnych do efektywnego działania Stowarzyszenia  

2. Organizację i funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia określa regulamin, przyjęty 

uchwałą Zarządu. 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata,  

3. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej trzech osób: Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków, z wyłączeniem  sytuacji przewidzianych w § 36, 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku 

równości głosów decyduję głos Przewodniczącego, 

5. Wymagana obecność przy podejmowaniu uchwał przez Komisję rewizyjna wynosi 

co najmniej 50% składu Komisji, (dwie osoby), 

6. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne. 

7. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przed upływem kadencji w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a. w przypadkach określonych w art.52§1,2 i art.53§1 Kodeksu Pracy, 

b. w razie naruszenia przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

przepisów niniejszego Statutu oraz innych przepisów prawa. 

§ 34 

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod 

względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, 

2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania  ze 

swojej działalności, 

3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ocen działalności 

Zarządu oraz stawianie wniosku  udzielenie Zarządowi absolutorium, 
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4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do 

wiadomości członków. 

§ 35 

1. Rada ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rada ds. PROW) składa się 

przynajmniej w 50% z przedstawicieli sektora społecznego w tym mieszkańców, 

gospodarczego i publicznego. 

2. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu 

nie posiada więcej niż 49 % praw głosu. 

3. Członkowie Rady ds. PROW są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie 

Członków spośród członków Stowarzyszenia.  

4. Rada ds. PROW liczy od 7 do 15 członków. 

5. Rada ds. PROW podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (50% + 1), przy  

obecności co najmniej 50 % składu organu z zachowaniem parytetów, o których 

mowa w p. 2. 

6. Do kompetencji Rady należy: 

a. przyjęcie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b. ocena i wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR, 

c. przyjęcie i aktualizacja lokalnych kryteriów zgodności z LSR oraz lokalnych 

kryteriów oceny operacji, 

7. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada na pierwszym posiedzeniu. 

8. Zasady działania Rady ds. PROW reguluje Regulamin Rady ds. PROW przyjęty przez 

Radę.  

§ 36 

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia wymienionych w  § 21 ust. 2 i 3 w 

czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze 

kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż  jedną osobę. 

Rozdział V 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia 

§37 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn spadków, 

zapisów, działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności 

publicznej i dotacji oraz subwencji, a także odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

§38 

Stowarzyszenie zabrania: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeśli 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, 

4. Zakupu towarów lub 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. 

§39  

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości. 

2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd. 

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania. 

 

Rozdział VI 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§40 

Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co 

najmniej połowy liczby członków.  

§41  

1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę 

 o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która 

przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia może być 

przeznaczony na określony cel społeczny na terenie gmin – członków 

Stowarzyszenia 


