UCHWAŁA nr VI/14/2009
Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
z dnia 28 września 2009 r.
W sprawie zmian w statucie LGD
§1
I
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 statutu punkt 1 i przyjmuje się tenże §
1 punkt 1 w następującej treści:
§ 1.
Nazwa i podstawy działania
1. Stowarzyszenie
pod nazwą Lokalna Grupa Działania Równiny
Wołomińskiej, w skrócie LGD Równiny Wołomińskiej, zwana dalej
Lokalną Grupą Działania, działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989
roku prawo o stowarzyszeniach i ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z
udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz postanowień niniejszego
statutu.
II
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 i przyjmuje się tenże § 6 w
następującej treści:
§ 6.
Cele
Celem Lokalnej Grupy Działania jest działalność na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
2. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
3. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
4. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału
ludzkiego i społecznego,
5. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom
obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
6. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu
dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
7. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących
ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
8. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej
komunikacji lokalnej,

9. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu
popularyzacji i rozwoju sportu,
10.ochrona i promocja
oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania
lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i
turystycznymi,
11.popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,
12.inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju
obszarów wiejskich,
13.wspieranie i promowanie rolnictwa oraz inicjatyw służących jego
rozwojowi,
14.aktywizacja lokalnych społeczności poprzez włączenie partnerów
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych
inicjatyw,
15.sprzyjanie utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy w drodze wsparcia
dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej,
16.wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw związanych z usuwaniem skutków
bezrobocia,
17.zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej min. poprzez aktywne działania
promocyjne,
18.upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności,
19. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
20.podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu edukacji oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenach
wiejskich,
21.podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia integracji
społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
22.wspieranie rozwoju gospodarczego.
23.podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia i zwiększenia
zatrudnienia osób związanych z sektorem rybackim.
III
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 i przyjmuje się tenże § 7 w
następującej treści:
§ 7.
Sposoby realizacji celów
Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:
1. realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
3. wybór operacji oraz typowanie i opiniowanie wniosków o
dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego
Funduszu Rybackiego i projektów zgodnych z Lokalną Strategią
Rozwoju,
4. wykonywanie celów statutowych w oparciu o pozyskane środki
unijne,
5. międzyregionalną i międzynarodową współpracę i wymianę
doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania, instytucjami
publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu.
6. pomoc w tworzeniu, sprzedaży i promocji produktów lokalnych i
regionalnych
7. organizowanie porozumień organizatorów turystyki
8. promocję turystyczną regionu poprzez dostępne media i organizacje
9. promocję aktywnego uczestnictwa ludności w życiu społecznym i
rozwijanie więzi międzyludzkich
10.przeciwdziałanie bezrobociu
11.pomoc w przygotowaniu dokumentów i wsparcie organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców w prowadzeniu biura
12.pomoc w organizacji nauki języków obcych
13.wspieranie działalności bibliotek, ośrodków kultury, archiwów,
muzeów
14.pozyskiwanie funduszy z innych dostępnych źródeł finansowania na
realizację celów statutowych
15.organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej i
promocyjnej
16.organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, festiwali, targów,
pokazów, kursów, kongresów i wystaw, służących promocji regionu i
jego tożsamości kulturowej.
17.wsparcie przedsiębiorczości
18.wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
19.wsparcie działalności placówek oświatowych
20.wspieranie rozwoju turystki, agroturystyki i ekoturystyki
21.wsparcie rozwoju kultury, sztuki i sportu
22.wspieranie rozwoju sektora rybackiego.
IV
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 8 i przyjmuje się tenże § 8 w
następującej treści:
§ 8.
Organy Lokalnej Grupy Działania
Organami Lokalnej Grupy Działania są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Rada;

d. Komisja Rewizyjna.
e. Komitet
V
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9 i przyjmuje się tenże § 9 w
następującej treści:
§ 9.
Zasady działania organów Lokalnej Grupy Działania
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu i Rady Lokalnej Grupy
Działania trwa 3 lata.
2. Członkowie Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej wybierani są
przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Uchwały i postanowienia organów Lokalnej Grupy Działania, jeżeli statut
nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu,
Rady, Komitetu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, organom tym
przysługuje prawo kooptacji. „W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w
trakcie kadencji, Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu w terminie 7 dni
od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu. Zarząd
uzupełnia swój skład powołując nową osobę na miejsce członka Zarządu,
którego mandat wygasł. Powołanie następuje w formie uchwały Zarządu. Osoba
powołana na członka Zarządu w trakcie kadencji sprawuje funkcję do końca
kadencji składu, który ją powołał. Liczba osób dokooptowanych w Zarządzie
nie może przekraczać 1/3 statutowej liczby członków Zarządu. W przypadku,
gdy liczba członków powołanych przez Zarząd w celu uzupełnienia składu w
trakcie kadencji miałby przekroczyć 1/3 statutowej liczby członków Zarządu,
powołanie należy do Walnego Zgromadzenia.
Powyższe stosuje się odpowiednio do członków Rady, Komitetu i Komisji
Rewizyjnej.”
VI
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 i przyjmuje się tenże § 12 w
następującej treści:
§ 12.
Kompetencje Walnego Zebrania Członków
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Lokalnej Grupy Działania;
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady, Komitetu i
Komisji Rewizyjnej;

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
e. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej pobierania;
f. uchwalanie zmian w statucie;
g. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Lokalnej Grupy
Działania;
h. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej
oraz wniosków i odwołań członków;
i. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Lokalnej Grupy
Działania;
j. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Lokalnej Grupy Działania i
likwidacji majątku;
k. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych władz Lokalnej Grupy Działania.
VII
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 20 i przyjmuje się tenże § 20 w
następującej treści:
§ 20.
Posiedzenia Zarządu
1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
a. Przewodniczącego Rady;
b. Przewodniczącego Komitetu
c. co najmniej trzech członków Rady;
d. co najmniej trzech członków Komitetu;
e. co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, Komitetu,
Komisji Rewizyjnej lub zaproszone osoby.
VIII
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 24 i przyjmuje się tenże § 24 w
następującej treści:
§ 24.
Zasady działania Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 do 9 członków.
2. Spośród wybranych członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie
Członków wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.

3.

4.

5.
6.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na rok, i przewodniczy im przewodniczący lub działający z
jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, członkami
Rady, członkami Komitetu ani pozostawać z członkami Zarządu, członkami
Rady, członkami Komitetu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia
funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.

IX
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 27 i przyjmuje się tenże § 27 w
następującej treści:
§ 27.
Rada i Komitet
Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania w rozumieniu ustawy
ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Komitet jest organem decyzyjnym LGD w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego
Wszędzie gdzie w paragrafach 28 – 37 jest mowa o Radzie należy to odnosić w
identyczny sposób do Komitetu.
IX
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 43 i przyjmuje się tenże § 43 w
następującej treści:
§ 43.
Prawa członka zwyczajnego
Członek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
b. wybierać i być wybieranym do Zarządu, Rady, Komitetu i Komisji
Rewizyjnej;
c. uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach,
szkoleniach itp. imprezach organizowanych przez Lokalnej Grupy
Działania;

d. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Lokalnej
Grupy Działania;
e. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Lokalnej Grupy Działania;
f. wraz z czterema innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do Walnego
Zebrania Członków uchwały Zarządu.
§2
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 50 i przyjmuje się tenże § 50 w
następującej treści:
§ 50.
Majątek
1. Majątek
Lokalnej Grupy Działania stanowią środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Lokalnej Grupy Działania:
a) do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków
organów Lokalnej Grupy Działania lub pracowników Lokalnej Grupy
Działania lub osób, z którymi członkowie organów Lokalnej Grupy
Działania lub pracownicy Lokalnej Grupy Działania pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej osobami bliskimi;
b) na rzecz członków organów Lokalnej Grupy Działania lub pracowników
Lokalnej Grupy Działania oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Lokalnej Grupy Działania.
3. LGD ma prawo zaciągać kredyty i pożyczki.
§3
Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia LGD
Beata Trojanek

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia LGD
Janusz T. Czarnogórski

