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,'sToWARzYszENlE - LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA
MlĘDzY oDRĄ A BoBREM''

Uchwała nr 58 lts
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem
z dnia 5 kwietnia 2016

w sprawie przyjęcia zmian w statucie stowarzyszenia

Na podstawie s 16 pkt 6 ust.6 statutu stowaŻyszenia Lokalnej Grupy oziałania Miedzy odrą
a Bobrem uchwalonego Uchwałą nr 2/07 Walnego zebrania członków stowaŻyszenia w dniu

16.11.2007r wlaz z póŹn. zmianami oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 'l989r Prawo o

stowaŻyszeniach (tj. Dz. u z 200't r, Nr 79, poz.855 z póżn. zm'|

uchwala się co następuje:

s1
Po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami statutu Stowazyszenia LGD Między odrą

a Bobrem, Walne Zebranie Członków zatwierdza statut z pzegłosowanymi

zmianami poszczególnych paragrafów i punktów.

l. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

1. ',Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem'', zwane dalej
''Stowarzyszeniem''' jest dobrowolnym' samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym
na celu:
1) działanie na rzecz zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizaĄę m ieszka ń ców o bsza rów wiej ski ch,
3) realizację |okalnej strategii rozwoju opracowanąprzez lokalną grupę dzilałania

(LGD).
4) promocję środowiska natura|nego, krajobrazów i zasobów historyczno-

kulturalnych, rozwój turystyki ispońu oraz jej szerokiej popu|aryzac.Ji.

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem może
używać skrótu w brzmieniu: LGD MoB

dodano pkt 2

ll Paragraf 3 otrŻymuje brzmienie:

1 ' Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów
a). ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,

poz. 855, z póżn. zm.),
b)' ustawy z dnia 20 |utego 2015r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z

udziałem środków Europejskiego Funduszu Ro|nego na rzecz Rozwoju
obszarów Wiejskich (Dz. U' z 2o15r, poz' 349 ),
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c). ustawy z dnia 20 |utego2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności ( Dz. U. z 2015r, poz' 378),

d). rozporządzenia Rady (WE) nr'l303/2013 z dnia 17 grudnia 20'l3 r.

ustanaWiającym Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju RegionaInego, Europejskiego Funduszu Społecznego' Funduszu
Spójności' Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów
Wiejskich oraz Europe.jskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013,) oraz niniejszego statutu.

inna redakcja pktu. 1 / wypunktowanie /

2. Nadzór nad stowarzyszeniem pełni Marszałek Województwa
Lubuskiego

dodano pkt 2

lll Paragraf 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1 ' Rozstrzygnięcia władz Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał zwykłą większością
głosóW z zastŻeżeniem $ 16 pkt. 8 pzy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

zmieniono nr punktu z 7 na 8

lV Paragraf '16 otrzymuje brzmienie:

1 ' Najwyzszą władzą Stowarzyszenia .Jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie
Członków moze byÓ zwyczajne lub nadzwycza.Jne.

2 Walne Zebranie Członków zwołu1e Zarząd z własnej inicjatywy co na1mniej jeden
raz na rok lub na pisemny Wniosek Komisji Rewizyjne1,lub Ył członków
zwycząnych Stowarzyszenia' powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji
porządku obrad W każdy skuteczny sposób Wszystkich członków Stowarzyszenia
co najmniej na 14 dni przed termjnem rozpoczęcia obrad'

Nadzwyczajne Wa|ne Zebranie Członków zwołuje Zarząd informując członków o
miejscu i terminie, z co na.Jmniej 3-dniowym wypzedzeniem.

W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyó co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum dopuszcza
się zwołanie Walnego Zebrania Członków w tzw' ll terminie, czy|i w tym
samym dniu pół godziny pózniej' o ile W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu
Członków zawańo taką informację' Decyzje Walnego Zebrania Członków w
drugim terminie są Ważne bez wzg|ędu na liczbę uczestniczących członków.

Kworum stwierdza Przewodniczący zebrania na podstawie podpisanych
list obecności sporządzonych imiennie dla każdego sektora.

Dodano pkt. 5

W WaInym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający'

Do kompetencji Wa|nego Zebrania Członków na|eży W szczególności:
'1) uchwalanie i aktualizacja LSR oraz związanych z tym załączników.
2) uchwa|anie kierunków i programu działania LGD,
3) wybór' odwołanie i uzupełnianie składu członków Rady, Zarządu i Komisji

Rewizyjnej,
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4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej'
w szczegó|ności dotyczących projektóW realizowanych W ramach lokalnej strategii
o pracowan e.J przez Zarząd,

5) udzielanie abso|utorium ustępującemu Zarządowi 
'6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystącienia Stowarzyszenia do innych

organizacji,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowazyszenia'

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,

1 1) przyjmowanie porŻądku

dodano

obrad Walnego zebrania Członków.

ust. 'l i zmieniono numerację oraz redakcję ust. 1'|

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu' odwołania członków Zarządu, Rady,
Ko m i sj i Rewizyj nej or az r ozwiązania Stowa zysze n ia Wym a g a bezwzg lęd nej
większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członkóW Walnego
Zebrania.

Paragraf 19 otrzymuje brzmienie:
'l' Rada Stowarzyszenia składa się z15 członków wybieranych spośród

członków Stowarzyszenia'

4.

5.

3

6

7

W skład Rady wchodzą przedstawiciele podmiotów o których mowa w ań.
32 ust. 2lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 zdnia17 grudnia 2013 r. czyli władz publicznych' lokalnych
pańnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na
poziomie podejmowania decyzji aniwładze publiczne - określone zgodnie z
przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż
49 % praw głosu (parytet równowagi sektorów).

Poprawiony zapis pkt. 2

Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu iwybiera spośród swojego grona:
Przewodniczącego oraz Wicepzewodniczącego.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
Zwołuje i pzewodniczy posiedzeniom'

Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŻ dwa razy w roku'

Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy' na wniosek Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

członkowstwo w radzie usta.je W przypadku pisemne.j rezygnacji z członkowstwa lub
śmierci członka Rady,

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalenie
kwoty wsparcia, zgodnie z art. 2 pkt 9 iań.34 ust.3 lit. b) if)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. które mają być realizowane w ramach opracowanej przez
Stowarzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność.

Poprawiony zapis pkt 8

8.
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Rada dokonuje wyboru operacji z zachowaniem zasady bezstronności
członków. Ustalenie bezstronności członków Rady odbywa się na
podstawie Deklaracji Poufności i Bezstronności Członka Rady
stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem.

Dodano pkt. 9

10. Stwierdzenia bezstronności dokonuje Przewodniczący Rady na
podstawie deklaracji złożonych przez członków Rady przed
posiedzeniem.

Dodano pkt. 't 0

s3
Wykonanie uchwały powieza się Zarządowi stowarzyszenia.

s4
Uchwała Wchodzi w Życie z dniem podjęcia
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