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Statut Tekst jednolity na dzień 28-09-2009 

 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 działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  Prawo  

o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu 

posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 2  

 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin Krosno Odrzańskie, 

Maszewo i Bytnica.  

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, 
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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: 

1/współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi  
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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/ jednostka samorządu terytorialnego (powiat krośnieński oraz gminy 

wchodzące w skład powiatu krośnieńskiego), działająca przez osoby wskazane 
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przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie 2 

osoby, gminy miejskie i miejsko-wiejskie 3 osoby, powiat 3 osoby),  

2/ inna osoba prawna lub osoba fizyczna, której działalność obejmuje realizację 

celu Stowarzyszenia. 

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. 

 

      § 1 1  

 

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. 

 

§ 1 3  

 

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. 
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3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia, 

2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 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. 

 

§ 1 5  

 

1. Członkowstwo 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 członkowstwa w przypadkach 

wymienionych w ust. 1, określając datę wygaśnięcia członkowstwa. 

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. 
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Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Rada. 

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

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

i Rady. 

 

§  1 7  

 

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. uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia, 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej  i Rady, 

3. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów stowarzyszenia 

4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej  i Rady,  

5. uchwalanie zmian statutu, 
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6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 

7. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich 

wnoszenia, 

8. uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

9. podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu, 

10.  podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w 

imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd, 

11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i  powołaniu   Komisji 

Likwidacyjnej , 

13. podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości 

innych władz Stowarzyszenia, 

14. opiniowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez  Zarząd.  

 

§ 1 9  

 

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 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

zebrania. 

 

§ 20 

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane: 

a) na podstawie uchwały Zarządu, 

b) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia. 
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 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

 

 § 2 1  

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne: 

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

b)w II terminie niezależnie od liczby uczestników. 

§ 22 

 

Zarząd składa się z 5 do 8 osób: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza 

oraz od 1 do 3 członków. Konkretna ilość członków Zarządu jest ustalana uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W składzie Zarządu  nie może być 

mniej niż 40 %  kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. 

 

§ 23 

 

1. 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/ opracowywanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzeniami wykonawczymi 
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dokumentów, celem przystąpienia Stowarzyszenia do konkursu na wybór LGD do 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb,  nie rzadziej niż 

raz na kwartał.” 

 

§ 24 

 

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

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, 

gospodarczego i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków LGD, 

z zastrzeżeniem ust.3.  

3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz 

inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, 

w tym organizację zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i 

kobiet.  

4. Rada liczy od 8 do 10 członków i składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza   

i pozostałych członków. 

5. Rada składa się co najmniej w 50% z członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

wskazanych przez poszczególne podmioty, będących partnerami społecznymi i 

gospodarczymi, działającymi na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia 

Rozwoju, przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 

40% mężczyzn. 

6.    Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

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 l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być 

realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  

7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 dokonywany jest w formie uchwały Rady. 
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§ 2 5  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują diety za udział w posiedzeniach w 

wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 26 

(skreślony ) 

 

§ 27 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) kontrola opłacania składek członkowskich, 

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

d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 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 ) 
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§ 3 1  

1. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada) dokonywane są 

na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. 

2. Do władz zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę 

stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze nie 

zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w 

której bierze udział nie więcej niż podwójna w stosunku do ilości nieobsadzonych 

mandatów liczba kandydatów wyłoniona spośród tych, którzy w pierwszej turze nie 

zostali wybrani, ale otrzymali najwyższą liczbę głosów. W wypadku uzyskania tej 

samej liczby głosów o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania. 

3. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością ważnie oddanych głosów.  

4. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Walne Zebranie Członków. 

5. W wypadku 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 

 

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. 
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3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 3 3  

( s k r e ś l o n y  )  

 

§ 3 4  

1. 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. 

2. 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 

 

§ 3 5  

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. 

 

                        

        ……………………….  ……………..………………………………….. 

             Protokolant              Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  


