STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„Razem na Piaskowcu”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” zwana dalej LGD działa
na postawie przepisów:
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. 2015 poz. 349),
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855
z późn. zm.),
Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
2015 poz. 378)
Rozporządzenia 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 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
Rozporządzenia 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. Urz. UE nr L 347/487 z 20.12.2013r.)
oraz niniejszego Statutu.
§2
1. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora
publicznego, gospodarczego i społecznego.
2. LGD jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
i prawnych, w tym jednostek samorządu lokalnego, działającym na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności celami LGD jest:
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin- Borkowice, Chlewiska,
Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec;
b) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.;
c) aktywizowanie i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR;
e) pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej, rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
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f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, agroturystyki i
krajoznawstwa;
g) wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
h) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
i) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego;
j) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży;
k) promowanie bogactw naturalnych regionu;
l) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania świadomości
proekologicznej z uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii.
m) udzielanie wsparcia osobom fizycznym i prawnym z obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z
programów pomocowych.
§3
1. Siedzibą LGD jest Mirzec Stary, województwo Świętokrzyskie;
2. Terenem działania LGD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
gmin Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne,
Szydłowiec;
3. LGD dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. LGD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
2. LGD nie prowadzi działalności gospodarczej.
§5
LGD realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczonych.
§6
LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§7
LGD używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
LGD może używać skróconej nazwy: „LGD Razem na Piaskowcu”.
§9
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 10
LGD powołuje się na czas nieograniczony
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Rozdział II
Zasady działania LGD
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację,
organizowanego przez samorząd województwa;
2. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze
działania LGD;
3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją LSR;
4. 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;
5. informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony
internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie
wyboru projektu do realizacji LSR;
6. sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR;
7. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na
realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
8. organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji,
sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych
form przekazywania wiedzy;
b) imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne,
przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy,
służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych;
d) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i
poligraficznej, w tym:
- opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów,
kalendarzy, czasopism, książek i innych publikacji,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych i
multimedialnych,
- tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym.
e) przedsięwzięciach związanych z lokalną działalnością sportową, turystyczną i
rekreacyjną;
f) przedsięwzięciach związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów
dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci narodowej i innych o znaczącej
wartości zwłaszcza dla obszaru LGD.
g) przedsięwzięciach wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie i
promocję środowiska naturalnego;
9. przygotowanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji;
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10. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi LGD na poziomie
krajowym i międzynarodowym;
11. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i
prawie Unii Europejskiej;
12. podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów
statutowych LGD
Rozdział III
Członkowie LGD
§ 12
1. LGD zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być:
a) jednostki samorządu terytorialnego w tym gminy
b) inne osoby prawne, w szczególności stowarzyszenia, związki stowarzyszeń,
fundacje
c) osoby fizyczne
po zgłoszeniu woli wstąpienia do stowarzyszenia w formie pisemnej i przyjęciu przez
Zarząd Stowarzyszenia
3. Członkowie Stowarzyszenia, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich
przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki
wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGD.
5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie
zasłużonym dla działalności LGD.
§ 13
1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego w LGD
następuje na podstawie uchwały Zarządu LGD lub, do czasu powołania Zarządu LGD
- Komitetu Założycielskiego.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie nie nabycia członkostwa, jak i wykluczenia członka
LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia
doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostatecznai
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 14
1. Członek zwyczajny LGD jest obowiązany do:
a) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków
b) Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.
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c) Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia na zewnątrz.
d) Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz
Stowarzyszenia.
e) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.
2.Członek zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia.
b) Współuczestniczyć w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji.
c) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
d) Uczestniczyć w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie
zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka
honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.
3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie
spowoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
§ 16
1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a) Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków.
b) Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programów
i metod pracy.
c) Współuczestniczenia w tworzeniu Strategii Stowarzyszenia i jej realizacji.
d) Propagowania celów i Strategii Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek
przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.
§ 17
Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej
Zarządowi.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie
postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia lub z powodu
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie
składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego upomnienia.
4. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu z powodu utraty
osobowości prawnej lub likwidacji w przypadku osób prawnych, lub śmierci członka w
przypadku osób fizycznych
§ 18
Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
Rozdział IV
Władze LGD
§ 19
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1. Władzami LGD są:
a)
b)
c)
d)

Walne Zebranie Członków,
Rada,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz LGD trwa 4 lata.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
4. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób
tajny wyborów na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
5. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady lub Komisji
Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków
§ 20
Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy
w szczególności:
a) uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków LGD,
i) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
l) opiniowanie i przyjmowanie projektu Strategii opracowanego przez Zarząd,
§ 21
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu
obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub
listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem. W zawiadomieniu wskazany zostaje pierwszy i drugi termin
zebrania. Drugi termin zebrania może zostać wyznaczony na ten sam dzień, co
najmniej pół godziny po pierwszym terminie. Walne Zebranie Członków zwołane w
drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych Członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem uchwał dotyczących zbycia i
nabycia nieruchomości, rozwiązania stowarzyszenia, zmian w statucie, wyboru i
odwołania władz stowarzyszenia.
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2. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie
LGD.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem ust. 4, zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów
przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD obecnemu na Walnym Zabraniu Członków
przysługuje jeden głos.

Rada

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§22
Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków LGD
spośród członków tego zebrania.
Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem
ust. 3.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego,
publicznego oraz lokalni mieszkańcy w proporcjach zgodnych z artykułem 32 ust. 2 lit
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Na poziomie podejmowania decyzji dotyczących wyboru operacji do finansowania w
ramach LSR co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy reprezentujący
podmioty nie będące instytucjami sektora finansów publicznych.
Do kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z
art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dn. 17 grudnia 2013 r.
Wybór operacji, o których mowa w ust. 5 dokonywany jest w formie uchwały Rady
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

Zarząd
§23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 członków, którzy ze swego grona wybierają
Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza Zarządu oraz Skarbnika
Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącymi działaniami Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania członków,
d) opracowanie LSR jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,
e) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o
dofinansowanie składanym na podstawie odrębnych przepisów,
f) opracowywanie Strategii oraz innych wymaganych przepisami PROW
dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
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g) powołanie i odwołanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura,
h) ustalenie wielkości i sposobu zatrudniania oraz zasad wynagradzania
pracowników Biura Stowarzyszenia,
i) ustalenie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i ustania członkostwa Stowarzyszenia,
k) sporządzanie bilansu zysków i strat i przedkładanie go do zatwierdzenia przez
Walne Zebranie,
l) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji
Rewizyjnej oraz Rady.
§ 24
Zarząd Stowarzyszenia sporządza sprawozdanie z realizacji rocznego budżetu
Stowarzyszenia, które w terminie do 31 marca roku następnego przekazuje do zaopiniowania
Komisji Rewizyjnej.
§ 25
1. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu z
Wiceprezesem, ewentualnie każdy z nich łącznie ze Skarbnikiem.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków zarządu.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.

4.

§26
Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób.
Komisja Rewizyjna
wybiera ze swego
grona Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego.
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.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy LGD,
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 LGD
zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym szczególnie sprawozdań
finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
ponad połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji,
a w przypadku jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego.
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Rozdział V
Majątek i postanowienia końcowe
§ 27
1. Majątek LGD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i
dotacji oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może tworzyć inne fundusze niż fundusz statutowy (założycielski),
stanowiące wyodrębniony majątek Stowarzyszenia, w tym również fundusze
grantowe, przeznaczone na wsparcie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia dla:
- osób mieszkających na obszarze gmin, o których mowa w § 3 ust. 2 Statutu,
- instytucji mających siedzibę i działających na obszarze gmin, o których mowa w § 3
ust. 2 Statutu.
3. Funduszami i majątkiem LGD zarządza Zarząd.
§ 28
1. LGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGD Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGD.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
§29
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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