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Statut Tekst jednolity na dzień 07-12-2015r. 

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło 
  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło", zwane w dalszych postanowieniach statutu 

"Stowarzyszeniem" uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło" może posługiwać się również nazwą 

skróconą w brzmieniu: LGD Zielone Światło. 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.); 

2) ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 Nr 64, poz. 427, ze zm.); 

3) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 

L 277 z 21.10.2005 r., str.1) ; 

4) ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r. 

 poz. 378); 

5) 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. z 13 marca 2015r. poz. 349); 

6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich ( Dz. Urz. UE L347/487 z 20.12.2013r.); 

7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającym 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 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013r., str. 320, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, oraz w przepisach Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia; 

8) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ; 

9) w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym 

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 20.12.2013r., str. 549, z późn. zm.); 

10) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

5. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. 

 

§2 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej polskiej oraz może realizować swoje cele 

statutowe na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krosno Odrzańskie.  

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
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§3 

Stowarzyszenie używa emblematu graficznego i pieczęci. Wzór emblematu graficznego i pieczęci ustala Zarząd 

Stowarzyszenia.  

 

§4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym celu 

działania.  

 

Rozdział II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§5 

 Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:  

1. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

2.  Aktywizowania ludności wiejskiej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich leżących na obszarze Lokalnej Grupy Działania,  

3. Opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,  

4. Wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia,  

5. Rozwoju świadomości obywatelskiej,  

6. Popierania wszelkich działań mających na celu promowanie gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia, 

7. Upowszechniania i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze 

LGD, 

8. Podejmowania inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców w opracowaniu  

i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządności,  

9. Pozyskiwania partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowywanie 

i realizacja innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych 

środków Unii Europejskiej,  

10. Udzielania wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów  

i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz 

innych środków zewnętrznych.  

 

§6 

Stowarzyszenie będzie realizowało cele określone w § 5 przez: 

1. Wspieranie młodzieży uzdolnionej w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich, 

2. Inicjowanie oraz wspieranie działań z zakresu rozwoju turystyki, 

3. Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych, 

4. Podejmowanie inicjatyw i realizacja wszelkich innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich zgodnie ze strategią, 

5. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD,  

6. Pozyskiwanie inwestorów polskich oraz zagranicznych, 

7. Działalność wydawniczą i wystawienniczą, 

8. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i wymianę doświadczeń, 

9. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą,  

10. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i prawnego, 

11. Gromadzenie i dystrybucję informacji wśród członków stowarzyszenia, 

12.  Wspieranie współdziałania władz samorządowych z przedsiębiorcami z terenu LGD, 

13.  Rozwój lokalnej infrastruktury finansowej, 

14.  Działania charytatywne i inne, takie jak:  
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1) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi 

na rzecz środowisk lokalnych,  

2) współpraca z organami władzy samorządowo - rządowej, 

3) współpraca z organizacjami gospodarczymi.  

 

§7 

1. Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem 

dozwolonych .  

2. Stowarzyszenie może powoływać grupy tematyczne.  

 

§8 

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników   

do prowadzenia swych spraw.  

  

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. zwyczajnych,  

2. wspierających,  

3. honorowych.  

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  

1) pełnoletnia osoba fizyczna 

2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa.  

2. Status członka zwyczajnego, z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, nabywają  założyciele Stowarzyszenia. 

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana realizacją celów 

statutowych Stowarzyszenia i działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Osoba prawna działa  

w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu oraz pisemnej deklaracji 

członka. 

3. Skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.  

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.  

 

§13 

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wyłącznie bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:  

1) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,  

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.  
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§ 14 

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:  

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,  

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,  

3)  regularnie opłacać składki członkowskie.  

 

§15 

1. Członkostwo wygasa przez:  

1) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,  

2) skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu nieopłacenia składki przez okres  

3 miesięcy,  

3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,  

4) śmierć członka honorowego lub wspierającego,  

5) utrata osobowości prawnej przez osoby prawne.  

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa w przypadkach wymienionych w ust. 1, określając 

datę wygaśnięcia członkostwa.  

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i podjęta jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

 

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna,  

4) Rada Decyzyjna (zwana  w dalszych postanowieniach statutu Radą) 

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata.  

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także Zarządu i Rady.  

4. Mandat Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do osoby fizycznej, 

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby prawnej, która delegowała osobę fizyczną  do składu organu,  

3) pisemnej rezygnacji, 

4) odwołania przez Walne Zebranie, 

5) śmierci. 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,  

2)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych organów stowarzyszenia, 

3) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 

4) uchwalanie zmian statutu,  

5) uchwalanie regulaminu Rady, 
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6) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich wnoszenia, 

7) uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

8) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia 

przez Zarząd, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz 

Stowarzyszenia. 

 

§19 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.  

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie.  

3. O terminie zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni 

przed terminem rozpoczęcia zebrania w każdy możliwy, skuteczny sposób.  

4. Walne Zebranie Członków działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu. 

5. Zasady protokołowania posiedzeń Walnego Zebrania Członków reguluje Regulamin Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 20 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:  

1) na podstawie uchwały Zarządu,  

2) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,  

3) na wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.  

 

§21 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne:  

1) w I terminie przy obecności minimum 50% członków,  

2) w II terminie (w tym samym terminie 15 minut  później), niezależnie od liczby uczestników.  

 

§ 22 

Zarząd składa się z 5 do 8 osób: Prezesa, 1 Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz od 1 do 4 członków. 

Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Zarząd wybiera spośród siebie. 

 

§ 23 

Do zakresu działania Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

3) przygotowanie Walnego Zebrania Członków, 

4) organizowanie gromadzenia i wymiany informacji, 

5) przygotowywanie i przeprowadzenie programów szkoleniowych, 

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych do kwoty 

określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, 

7) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

9) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

11) uchwalanie LSR, aktualizacja LSR wraz z jej załącznikami oraz uchwalanie kryteriów wyboru operacji, 

12) ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 

13) podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu. 
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1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej  niż dwa razy w roku.   

2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

§ 24 

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród swoich członków.  

2. Rada składa się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Co najmniej 50% głosów w  decyzjach dotyczących 

wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne - określone zgodnie  

z przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49%  praw głosu na poziomie 

podejmowania decyzji. 

3. Rada liczy od 8 do 10 członków i składa się z Przewodniczącego, Zastępcy i pozostałych członków. 

4. Wybór operacji, o których mowa w ust. 5 dokonywany jest w formie uchwały Rady.  

5. Do kompetencji Rady należy: 

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

2) ustalanie kwot wsparcia. 

6. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub pracownikiem biura 

Stowarzyszenia. 

7. Regulamin Rady zawiera min. uregulowania dotyczycące zachowania bezstronności członków rady (w wyborze 

i operacji (w tym przesłanki wyłączenia z oceny operacji). 

 

§25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

 

§26 

skreślony 

 

§ 27 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej  Stowarzyszenia, 

2) kontrola opłacania składek członkowskich, 

3) przygotowywanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na coroczne zebranie, 

4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia. 

2. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu. 

 

§ 28 

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów. 

 

§29 

skreślony 

 

§30 

skreślony 

 

§31 

1. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada) dokonywane jest na Walnym 

Zebraniu Członków, bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do 

głosowania członków Stowarzyszenia. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie kadencji członków Zarządu, przysługuje mu prawo 

kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących 

z wyboru. 
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Rozdział V 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 32 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów  

z majątku Stowarzyszenia, subwencji i dotacji oraz z ofiarności publicznej.  

2. Składki członkowskie obowiązani są wnosić członkowie zwyczajni i wspierający corocznie do 31 marca roku 

następnego.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.  

 

§33 

skreślony 

 

§34 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.  

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa  

lub Wiceprezesa Zarządu i innego Członka Zarządu.  

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 

 

§35 

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 

większością 2/3 głosów.  

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zebranie zadecyduje 

o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną .  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez 

władzę rejestracyjną.  

 

 

 

 

 


