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Uchwała Nr ……/18 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

- PROJEKT- 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu 

 

 

Na podstawie § 16 pkt 7 ust. 7 oraz § 17 ust. 3 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Między Odrą a Bobrem, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  Prawo o 

stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2017 poz. 210) oraz art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 

zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 

1923),  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§§  11..   Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami Statutu 

Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem, wynikającymi ze zmiany ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach oraz obowiązujących przepisów prawa stanowiących podstawę 

działania Stowarzyszenia, zatwierdza zmiany Statutu. 

 

§§  22..  Zmiany dotyczą następujących zapisów: 

 

I. W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 5) o następującej treści: 

5) działanie na rzecz rozwoju regionu poprzez wsparcie lokalnych środowisk i 

inicjatyw oddolnych. 

 

II. § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. 

2017 poz. 210), 

2) 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 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 562), 

3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej  

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

4) 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 
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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. Urz. UE L 347/320 z 

20.12.2013 r.), oraz niniejszego statutu. 

 

III. W  § 7  ust. 1 dodaje się pkt 5) oraz 6)  następującej  treści: 

 

5)  reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów 

władzy publicznej, 

6) udzielanie wsparcia, w tym wsparcia finansowego w postaci dotacji lub 

grantów. 

 

IV. § 7  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera działalność na pracy społecznej 

członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może 

zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

 

V. § 16  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden 

raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad,  

pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad, przy czym materiały, które będą stanowiły przedmiot obrad 

Walnego Zebrania Członków udostępnione zostają wyłącznie w formie 

elektronicznej. 

 

VI. § 16  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4.W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum dopuszcza się zwołanie 

Walnego Zebrania Członków w tzw. II terminie, czyli w tym samym dniu 15 minut 

później, o ile w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zawarto taką 

informację. Decyzje Walnego Zebrania Członków w drugim terminie są ważne bez 

względu na liczbę uczestniczących członków 

 

VII. W  § 16  ust. 7 dodaje się pkt. 13) następującej treści: 

 

13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 
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VIII. § 17 ust. 3 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

10) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach, 

 

IX. W  § 17 dodaje się w  ust. Punkt 13 o treści: 

1) 13). zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 

 

X. W  § 17 dodaje się  ust. 5 i 6 następującej treści: 

 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności  

wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na zasadach i warunkach 

określonych przez WZC.                

6. W umowach lub sporach z członkami Zarządu, Stowarzyszenie 

reprezentować będzie wskazany w drodze uchwały członek Komisji Rewizyjnej. 

 

XI. W § 18 ust. 3 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: 

 

5) wyznaczanie spośród członków Komisji Rewizyjnej osoby upoważnionej do 

reprezentowania Stowarzyszenia w sprawie zawierania umów pomiędzy 

Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi. 

 

XII. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których  mowa  w art. 32 

ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r., czyli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i 

gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym ani władze publiczne – określone 

zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie mogą mieć więcej 

niż 49 % praw głosu na poziomie podejmowania decyzji (parytet równowagi 

sektorów). 

 

 

XIII. W § 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dodatkowych 

dobrowolnych składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, 

dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Dodatkowe 

dobrowolne składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków mogą zostać przeznaczone na finansowanie 

realizowanych przez Stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. 
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2. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia do końca 

I półrocza każdego roku. Dodatkowe dobrowolne składki członkowskie 

wpłacane są w terminie określonym przez Walne Zebranie Członków. 

XIV. W § 20 zmienia się numerację i ust. 8 zastępuje się prawidłowym nr 5: 

 

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw 

oraz  składania innych oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań majątkowych 

wymagany jest podpis Prezesa i dowolnego członka Zarządu lub Wiceprezesa i 

Skarbnika. 

 

 

§§  33..  Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§§  44..  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§§  55..  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

-/Przewodniczący Zebrania/- 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1923), w terminie 24 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. licząc od dnia 20 maja 2016 r.), 

stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zobowiązane są 

dostosować swoje statuty do wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

Tym samym niezbędne jest wprowadzenie do Statutu Stowarzyszenia Między Odrą a 

Bobrem, m.in. zmian porządkujących procedurę wynagradzania członków Zarządu oraz 

uzupełnienie zapisów dokumentu w zakresie kompetencji Komisji Rewizyjnej do 

reprezentowania Stowarzyszenia przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w 

sporach z nim.  

Ponadto należy zaktualizować podstawy prawne wskazane w § 3. Statutu oraz 

wprowadzić w treści dokumentu zmiany porządkowe oraz redaktorskie. 

Uzasadnione jest również uszczegółowienie zapisów § 1, pkt 1 Statutu w zakresie 

określonych celów Stowarzyszenia oraz opisanych w § 7 pkt 1 sposobów ich osiągnięcia.  
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